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Kúpa vozidla
pre hliadky mestskej polície
bola na programe vo februári
Potreba zadováženia nového automobilu pre potreby mestskej polície (MsP) vznikla už v roku 2019. Ako každá vec, aj auto má svoju
životnosť a ani to policajné nie je výnimkou. Značné opotrebovanie
spôsobilo v roku 2018 a 2019 niekoľkokrát potrebu rozsiahlejších
opráv a servisov. Tie vyžadovali nemalé finančné prostriedky a bolo
jasné, že kúpa nového motorového vozidla v roku 2020 je nevyhnutná najmä z ekonomického, ale aj bezpečnostného hľadiska.
Keďže pôvodné služobné vozidlo MsP
bolo zakúpené ešte v roku 2014 a malo
najazdených vyše 180 000 km, opotrebovaním motora a ďalších komponentov
dochádzalo aj k zvýšenej neopodstatnenej spotrebe paliva a motorového oleja.

Pri 24-hodinovom využívaní sa stávala
jeho prevádzka veľmi neekonomickou.
Požiadavka na kúpu vozidla pre potreby MsP Svit prešla príslušnými komisiami,
mestskou radou a následne bola jeho
kúpa schválená na 14. riadnom zasadnu-

tí Mestského zastupiteľstva 27. februára
2020. Po predložení podrobnej dôvodovej správy o potrebe kúpy nového motorového vozidla. Mestské zastupiteľstvo
uznesením č. 36/2020 schválilo tento návrh a tiež jeho financovanie formou leasingu na dobu 48 mesiacov.
Úvodom marca 2020 bol vykonaný
prieskum trhu a následne mesto vyhlásilo
verejné obstarávanie s názvom zákazok:
Zakúpenie referentského vozidla pre MsP
Svit a Finančný leasing na kúpu os. mot.
vozidla pre MsP Svit s výzvou na predloženie cenovej ponuky. Doručené ponuky
boli 16. marca otvorené a vyhodnotené.
Víťazným uchádzačom bola spoločnosť
EUROCAMP, s.r.o., Poprad, ako uchádzač
s najnižšou cenou za vozidlo – 14 051,50 €
vrát. DPH pre vozidlo Dacia Duster Comfort TCe 74 kW/100 k, LPG, 4x2, model
2020. Táto spoločnosť zároveň poskytla
zdarma aj ťažné zariadenie a sadu zimných pneumatík. Neskôr boli otvorené
a vyhodnotené aj ponuky finančného
leasingu. Víťazný uchádzač s najnižšou
a najvýhodnejšou ponukou finančného
leasingu bol VÚB leasing, a.s., so splátkami na 48 mesiacov.
Na pôvodné motorové vozidlo MsP Svit
bol vypracovaný cenový súdnoznalecký
posudok na zostatkovú hodnotu a na základe najvyššej ponuky bolo odpredané.
Nové služobné motorové vozidlo slúži príslušníkom MsP od 20. apríla 2020
a veríme, že bude dlho slúžiť ekonomicky, ale najmä bezpečne. Najmä v poslednom období šírenia koronavírusu
sa ukázalo toto opodstatnenie a hliadky mestskej polície sú vyťaženejšie než
zvyčajne. Žiaľ, aj vo Svite narástol počet
výjazdov k prípadom domáceho násilia,
susedských sporov, či porušovania domácej karantény.
red, foto: P. Kostka

Vence položili bez prítomnosti širšej verejnosti
Vo štvrtok, 7. mája, uložili zástupcovia
mestského úradu, členovia Zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia
Centra voľného času a niekoľko ďalších
jednotlivcov veniec k Pamätníku padlým
hrdinom vo Svite pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom. Urobili tak jednotlivo
a postupne, aby sa vyhli zhromažďovaniu, ktoré stále nie je povolené. Zároveň
sa primátorka mesta Dáša Vojsovičová
netradične prihovorila obyvateľom prostredníctvom mestského rozhlasu. V príhovore vyzdvihla to, ako zodpovedne sa
obyvatelia Svitu správajú a pristupujú
k opatreniam proti šíreniu koronavírusu
a tiež vyjadrila nádej v to, že pozitívny vývoj bude pokračovať i naďalej a čoskoro
sa spoločnosť vráti k spôsobu života pred
pandémiou.
Daniela Virostko
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Dôležité upozornenie!
Ako je to s úhradou dane z nehnuteľností
a poplatkov za komunálny odpad.
V tomto období Vám postupne budú doručované rozhodnutia
o dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad za rok
2020. Rozhodnutia majú v zmysle vyhlášky č. 85/2019 Z.z. upravený formát, obsahujú doložku o autorizácii, ktorá nahrádza pečiatku a podpis. Platbu je možné uhradiť v dvoch splátkach:

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

2. splátka do 30. 9. 2020
Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu vyzývame všetkých
občanov, ktorý majú zriadený internetbanking, aby platby uhradili touto formou, t. j. bezhotovostne cez internet. Keďže aj na
mestskom úrade je potrebné dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia (rúško, dezinfekcia, 2-metrové odstupy v rade),
ak väčšina občanov uprednostní platbu cez internet, dosiahneme tak spoločne minimalizovanie dlhých radov ľudí čakajúcich
na platbu v hotovosti v pokladni MsÚ.
Milí naši seniori,
v záujem ochrany vášho zdravia - ak nemáte internet, požiadajte
tento rok o platbu daní a poplatku za odpad cez internet svoje
deti, alebo vnúčatá a nechoďte osobne platiť do pokladne MsÚ.
Za porozumenie ďakujeme.
Mestský úrad Svit

AKO POŽIADAŤ O PRÍSPEVOK
NA UDRŽANIE ZAMESTNANOSTI?

Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom v čase koronakrízy ponúka Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny.
Pomoc je určená pre:
1. zamestnávateľov (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli
svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR,
2. SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu
verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby najmenej o 20 %, resp.
10 % v marci,
3. zamestnávateľov (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia
pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti
počas vyhlásenej mimoriadnej situácie,
4. SZČO, dohodárov a jednoosbové s. r. o., ktorí od 13. marca nemajú žiadny
iný príjem.
Podať žiadosť o príspevok na mzdu zamestnanca alebo jej náhradu,
o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej
činnosti alebo o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti
môžete na: www.pomahameludom.sk.				
red
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Z DIÁRA
PRIMÁTORKY
n 1. apríl - pracovné stretnutie so
zainteresovanými subjektami pri podaní žiadosti o finančný príspevok na
vybudovanie nového cyklochodníka
na Štrkovisku.
n 2. apríl - stretnutie so statikom
k oprave lávky na novobudovanom
chodníku pri 1/18 v záujme komplexnej opravy chodníka nad rámec projektu.
n 9. apríl - zasadnutie krízového štábu
v súvislosti s porušovaním domovej
karantény obyvateľov mesta s cestovateľskou anamnézou s následným
prijatím opatrení primátorky mesta.
n 15. apríl - stretnutie s miestnou organizáciou rybárskeho zväzu vo Svite
na tému možnej spolupráce a pomoci
členov združenia pri revitalizácií územia štrkoviska.
- kontrolný deň na výstavbe chodníka 1/18, doriešenie realizácie prác na
ukončení priechodu pre chodcov v lokalite Nord a revitalizácia lokality vlečky pri ul. SNP.
n 17. apríl - kontrolný deň ku kolaudačnému stretnutiu na stavbe Domu
smútku.
n 19. apríl - zasadnutie krízového
štábu mesta za účasti ministerstva
obrany k postupu spoločného zabezpečenia testovania obyvateľov mesta
v domácej karanténe v súvislosti s nákazou COVID 19.
n 20. apríl - zasadnutie krízového
štábu s prijatými opatreniami pri prevádzke zariadení ZOS a DOS v pôsobnosti Mesta Svit.
n 21. apríl - stretnutie obcí združených v spoločnom stavebnom úrade
Svit, rokovania o vytvorení nového
úradu a stanovenie právomocí.
n 22. apríl - riešenie havarijného stavu sieťovodov v Podskalke.
n 23. apríl - kontrolný deň na výstavbe chodníka 1/18, doriešenie realizácie terénnych prác pri priechode pre
chodcov v lokalite Nord a revitalizácia
lokality vlečky pri ul. SNP.
n 28. apríl - zasadnutie krízového štábu s prijatými opatreniami.
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riešenia aj na úspory v mzdovej oblasti
či už u zamestnancov a „dohodárov“, ale
k zaujatiu postoja voči výplate odmien za
činnosť boli oslovení aj poslanci. Bol vydaný aj príkaz primátorky k úsporám voči
zamestnancom a chodu samosprávy.
Šetrí sa aj v oblasti financovania našich
škôl, súkromných škôl, v oblasti poskytovania dotácií na šport, kultúru, pre spoločenské organizácie. Intenzívne sa s nimi
rokuje o témach financovania. Krátené
budú financie aj pre „naše“ organizácie
ako Technické služby, Bytový podnik
atď. Čo sa týka kultúrnych podujatí, aj tu
môže nastať úspora. Rozhodne sa o tom,
keď budú jasnejšie čísla a dopady. Vtedy budeme vedieť, či si môžeme dovoliť
mestské podujatia, alebo nie. Skrátka,
budeme musieť šetriť vo všetkých oblastiach, kde to bude možné...

Táto doba je pre všetkých
skúškou a výzvou byť lepšími

Koronakríza sa netýka iba zdravotníctva, ale čoraz viac sa hovorí
o ekonomických dopadoch. Dokonca mnohé rodiny viac pociťujú
dôsledky zatvorených prevádzok a straty príjmov, než zdravotné
komplikácie. O ekonomických opatreniach, vplyve na chod samosprávy a úradu a prognózach sme sa pozhovárali s tou najfundovanejšou osobou, ktorej koronakríza dala riadne zabrať v ekonomickom a pracovnom smere – s vedúcou ekonomického oddelenia
mestského úradu Ing. Ingrid Korenkovou.
Skúsme si na úvod objasniť základnú
otázku. Čím sa vlastne riadi samospráva
pri zostavovaní rozpočtu? Ako je financovaná?
Mesto Svit ako súčasť územnej samosprávy je financované z podielových daní
(to znamená z daní z príjmov fyzických
osôb), ďalej z miestnych daní a poplatkov
(z nehnuteľnosti, z poplatku za odpady)
a z príjmov za prenájom mestských objektov. Štát nám, ako mestu, pomáha financovať aj tzv. prenesené kompetencie
– základné školy, matriku, stavebný úrad
a podobne. Pri zostavovaní rozpočtu je
dôležité, aby mesto malo potrebné finančné prostriedky na svoje fungovanie,
čiže na plnenie jeho verejnoprospešných
úloh.
Dnes už všade počúvame o ekonomickej koronakríze, ktorá zasiahla našu
krajinu. Čo to znamená pre mesto – samosprávu?
Keďže podstatným zdrojom príjmov
miest a obcí sú práve dane z príjmov fyzických osôb a v tomto období veľká časť
zamestnancov nemôže pracovať, či už
pre obmedzenie prevádzky, alebo preto,
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že zostáva doma s deťmi, títo ľudia nedostávajú výplaty, tým pádom neodvádzajú
daň štátu a teda tieto príjmy neprichádzajú do samospráv. Na druhej strane,
mesto má zvýšené výdavky na materiálno-technické vybavenie svojich organizačných zložiek ako je mestská polícia,
zariadenia opatrovateľskej služby, poskytovanie bezplatnej MHD... Toto všetko
predstavuje zvýšené náklady. Takže pred
nami stojí úloha riešiť túto nepriaznivú
situáciu.

Je vaše oddelenie v tomto čase vyťaženejšie? Ak áno, čím napríklad?
Keďže chod mesta musí byť zabezpečený v každom období, naše oddelenie vykonáva svoju bežnú pravidelnú
agendu. Medzi to patria fakturácie, mzdy,
miestne dane, rozpočet atď. Každá pracovníčka však v rámci svojho pracovného času rieši aj mimoriadne úlohy, ktoré
táto doba priniesla. Rovnako sa moje
kolegyne z ekonomického oddelenia
zúčastňujú prác pri poskytovaní pomoci
občanom, či už pri šití rúšok, alebo pri nákupoch pre našich seniorov.
Nová situácia prináša určite aj komplikácie. Aké (za bežných okolností) neštandardné situácie musíte na oddelení
riešiť?
V tomto období pripravujeme rozhodnutia, ktorými sa vyrubujú miestne dane
a poplatok za odpady a riešime spôsob
ich doručenia tak, aby boli dodržané
hygienicko-epidemiologické opatrenia
pri ich doručovaní, resp. pri ich úhrade.
Najmä pre starších občanov, ktorí sú

Čím všetkým sa zaoberá vaše oddelenie – pracovníčky? Pýtam sa konkrétne, aké kroky ste už podnikli v súvislosti
s dianím v posledných mesiacoch, čo
všetko ste už realizovali?
Aby bolo možné znížiť ekonomický
dopad pandémie na rozpočet, je nevyhnutné riešiť úsporné opatrenia a obmedziť výdavky len na to, čo je nevyhnutné.
To aj robíme. Pravidelne sa o tom rokuje
aj na zasadnutiach krízového štábu a vedenia mesta. V oblasti nákupov tovarov
a služieb už boli nastavené opatrenia
a obmedzili sa výdavky. Týmto sa ušetrí
minimálne 10 %. Máme už pripravené
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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v tomto období najrizikovejšou skupinou obyvateľstva. Pri platení „výmerov“
za dane a odpady, odporúčame všetkým,
ktorí môžu aby ich zaplatili cez internetbanking, aby sa netvorili dlhé rady pri
pokladni MsÚ a tiež aby sa vyhli kontaktu
s väčším množstvom ľudí.
Aké sú aktuálne oficiálne ekonomické prognózy? Týkajú sa aj obyvateľov,
alebo len samosprávy?
Prognózy sa momentálne veľmi rýchlo
a často menia. Keďže sa situácia s koronakrízou vyvíja, jej dopady nie je možné
stopercentne predpokladať. Prvé prognózy v marci hovorili o výpadku podielových daní pre rok 2020 až do 25%, čo
by pre naše mesto znamenalo príjmy
nižšie až o 900 000 €. Posledná zverejnená prognóza predpokladá výpadok na
úrovni cca 7%, čo je okolo 250 000€. Ani
to nie je pri bežnom rozpočte mesta Svit
vo výške 7,7 mil. eur. zanedbateľná suma
a nebude ľahké sa s tým vysporiadať.
Sú nejaké nariadenie vlády alebo
opatrenia v tejto oblasti, ktoré majú aj
priamy dopad na obyvateľov?
Nedá sa povedať, že nejaké konkrétne opatrenia v samospráve sú priamo
zamerané na jej obyvateľov. Skôr ekonomické opatrenia, ktoré musia robiť
mestá a obce môžu negatívne pocítiť
ich občania. Napríklad bude v mestách
obmedzená výstavba, šetrenie výdavkov sa môže prejaviť v čistote, na údržbe
zelene, v obmedzení kultúrneho a spoločenského života, ale aj inde.
Ako vy osobne vnímate tento čas
pandémie a situácie, ktoré prináša?
Vnímam to asi ako väčšina ľudí. Ako
niečo, čo sme nikdy doposiaľ nezažili
a myslím že na také niečo sa nedá ani pripraviť. Najhoršie boli prvé dni, keď som
sa bála o svojich blízkych, no tak ako ostatní ľudia, snažím sa s tým žiť. Myslím,
že táto doba je pre nás všetkých akousi
skúškou a výzvou byť lepšími. Tým, že
počas celého obdobia chodím do práce,
nepociťujem až tak bytostne karanténne
opatrenia, či iné obmedzenia a snažím
sa do budúcnosti pozitívne myslieť.
Chceli by ste na záver niečo odkázať
obyvateľom Svitu?
Na záver by som všetkým našim občanom chcela popriať hlavne veľa zdravia,
optimizmu v tejto ťažkej dobe, aby sme
ju všetci zvládli a aby sme v krátkom čase
mohli byť znovu so svojimi rodičmi, starými rodičmi, či známymi. Ako obyvateľka Svitu tiež verím, že sa nám v našom
meste bude žiť čoraz lepšie.

Za rozhovor ďakuje Daniela Virostko
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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...

Otestujte si svoje IT zručnosti zdarma
V poradí už 9. ročník IT Fitness Test 2020 bol spustený 4. mája. Bude trvať
do konca júla. Ide o najrozsiahlejšie testovanie digitálnych zručností na
Slovensku, ktoré aj tento rok preverí úroveň digitálnej gramotnosti žiakov, študentov, ale aj širokej verejnosti.
Otázky v teste zohľadňujú aj mimoriadnu situáciu súvisiacu s koronakrízou,
ktorá so sebou priniesla potrebu intenzívnejšie využívať online digitálne komunikačné nástroje.
Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika
Filipová považuje tohtoročné IT testovanie za veľmi dôležité a vyzýva školy, aby
sa do toho zapojili. Na výsledky z tohto
testovania bude brať ohľad aj MŠVVŠ SR
pri nastavovaní výučby predmetov, ktoré
sa budú týkať IT zručností.
IT Fitness Test vznikol v roku 2009

ako súčasť iniciatívy Európskej komisie
známej pod názvom „Týždeň IT zručností (eSkills Week)”. Počas 8 ročníkov sa do
testovania zapojilo viac ako 200-tisíc ľudí
a stovky základných a stredných škôl z celého Slovenska. Testovanie je súčasťou
kampane Európskej komisie „Digital Skills
and Jobs Coalition“, ktoré na Slovensku koordinuje Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania.
Testovanie bude dostupné aj pre verejnosť do 30. júla zdarma na stránke
itfitness.sk.
red
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Štartuje kampaň

Do práce na bicykli.
Registrácia je spustená.

Svit sa v roku 2019 umiestnil na 10. mieste z 99-tich. Týmto umiestnením naše mesto „predbehlo“ aj Bratislavu, Poprad, Vysoké Tatry či
Kežmarok. „Naše“ prihlásené tímy (21 tímov, 69 jednotlivcov) najazdili spolu 13 519,24 km a ušetrili tým 3 416,74 kg CO2. Všetci zapojení majú právo byť na svoje spoločné úsilie hrdí. Je tu ďalší - 7. ročník
a s ním prichádza výzva minimálne prekonať minuloročné úspechy,
ale tiež výzva pre Vás všetkých, aby ste sa zapojili a urobili tak niečo
prospešné najmä pre seba a svoje zdravie.
Žiaľ, opatrenia v súvislosti so šírením
koronavírusu zasiahlo aj kampaň Do práce na bicykli (DPNB) a preto bola presunutá na september 2020.
Využite preto milí vyznávači pohybu
na dvoch kolesách zostávajúci čas do
začiatku kampane na propagáciu využívania bicykla ako každodenného
štandardného dopravného prostriedku,
ako aj atraktívneho prostriedku na aktívne trávenie voľného času vo svojich
obciach a u svojich zamestnávateľov.
Svojim postojom tak budete príkladom
pre samosprávy a následne zamestnávateľov, ktorí sa do kampane zatiaľ nezaregistrovali.
Posledných niekoľko pandémiou poznamenaných týždňov totiž jasne ukazuje, že čoraz viac ľudí sadá za riadidlá
svojich bicyklov a využíva možnosť šliapania do pedálov v okolí našich miest
a obcí.
„Už teraz sa teším na náš každodenný
pestrofarebný cyklistický sprievod v mesiaci september, kedy sa nám spoločne
podarí presvedčiť kompetentných že:
Každý deň je na bicykel!“ hovorí hlavný
koordinátor kampane Peter Klučka.
Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť
rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy, aby vytvárali kvalitné podmienky
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pre ekologické druhy dopravy. Tiež motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo
svojich sídlach vhodné podmienky pre
zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov,
aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní
do práce, ale aj na iné miesta.
Vyhlasovateľom súťaže je národný
cyklokoordinátor Peter Klučka (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) a koordinátorom a odborným garantom súťaže
je občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica.

Aký to má vlastne zmysel?
Kampane na podporu cyklistickej dopravy prebiehali vo viacerých mestách.
Počas nich sa zistilo, že keď určitá časť
obyvateľov začala častejšie používať bicykel, zároveň tým vzrástla aj priemerná
rýchlosť osobných automobilov. Zvýšením podielu cyklistickej dopravy pribudlo na uliciach viac voľného miesta
a v konečnom dôsledku to ocenili všetci užívatelia verejného priestoru, vrátane motoristov. Procesy zmien, myslenia
a konania ľudí vo vyspelejšej časti Európy
a nastúpený trend už viac rokov smerujú
k trvalo udržateľnému rozvoju miest. Faktom je, že väčšinou začal zdola – z radov
obyvateľov, aktivistov a iniciatív, ktorí cítili, že zmena je potrebná.

Organizátori súťaže majú za cieľ pozitívne ovplyvniť široké spektrum jednotlivcov, organizácií a inštitúcií v mestách
v prospech používania bicykla na krátke
vzdialenosti. Veria, že postupne sa bude
kampaň šíriť a z bicykla sa aj na Slovensku stane plnohodnotný dopravný prostriedok na presun po meste tak, ako je to
v okolitých krajinách. Veria, že cyklistom
sa dostane nielen patričné uznanie spoločnosti za to, že významne prispievajú
k ochrane životného prostredia, ale stanú
sa aj inšpiráciou pre tých, ktorí ešte stále
na presun po meste používajú auto.
Hlavnou motiváciou pre zapojenie
sa do súťaže by mal byť predovšetkým
dobrý pocit súťažiacich, že šetria svoje zdravie, svoje financie, svoje mesto
a životné prostredie. V snahe zatraktívniť podujatie, okrem súťažných kategórií
uvedených v štatúte súťaže, sú tento rok
v spolupráci s partnermi pripravené pre
ročník 2020 aj bonusy navyše. Viac podrobností o súťaži Do práce na bicykli 2020,
ako aj o podmienkach a možnostiach zapojiť sa do súťaže o bonusové ceny nájdete v sekcii Informácie na webovej stránke.
Po šiestich úspešných ročníkoch DPNB
je tu aj v roku 2020 ambícia v projekte pokračovať a vytrvať v snahe, aby nielen jazda
na bicykli, ale aj každodenný život v meste
bol príjemnejší, zdravší a kvalitou sa približoval vyspelým európskym metropolám.

Ako sa môžem zapojiť?
Do práce na bicykli je súťaž určená
pre všetkých obyvateľov slovenských
miest, ktoré sa v termíne od 1. marca do
7. septembra 2020 a v zmysle štatútu

„Rozvoj cyklistickej
dopravy nie je
sám o sebe cieľom,
ale vysoko efektívnym
prostriedkom
k dosiahnutiu mesta
príjemnejšieho
pre život.“
Stratégia rozvoja cyklistickej
dopravy mesta Kodaň
súťaže oficiálne zaregistrujú na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu.
Okamžite po potvrdení registrácie samosprávy je možné začať registrovať 2 až
4 - členné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Registrácia tímov je možná až do 7.9.2020.

Registrovať sa môžu:
Tímy zamestnancov z rovnakej firmy
alebo inštitúcie so sídlom alebo pracoviskom v danom meste, ktoré sa zaregisINFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
trujú a tak potvrdia, že budú v období od
1. do 30. septembra 2020 dochádzať do
práce na bicykli, tímy študentov z rovnakej školy, ktorí sa do súťaže zaregistrujú
a tak potvrdia, že budú v období od
1. do 30. septembra 2020 dochádzať do
školy na bicykli. Títo študenti musia v deň
začiatku kampane, t.j. 1.9.2020, dosiahnuť vek minimálne 15 rokov. V prípade,
že je vek súťažiaceho nižší ako 15 rokov,
je povinný jazdiť do školy/škôlky v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
Do súťaže sa môžu zapojiť tí jednotlivci, ktorých miesto výkonu práce je v oficiálne registrovanej samospráve, alebo
majú v oficiálne registrovanej samospráve trvalé alebo prechodné bydlisko.
Ďalšie inštrukcie a podrobné informácie sa dočítate v štatúte súťaže na
www.dopracenabicykli.eu.

Samospráva mesta Svit je už registrovaná a záujemcovia sa môžu
prihlasovať. Termín začatia súťaže je
1. september 2020.
Do skorého bicyklovania bez rúšok!
red

Mestská polícia Svit informuje
n 2. apríl. Hliadka MsP prijala telefonické oznámenie, že na ul. Jilemnického sa
nachádza muž pod vplyvom alkoholu.
Hliadka po príchode na miesto spozorovala muža s kufrom a malým batohom.
Hliadka od muža pri splnení všetkých hygienických náležitostí zistila, že prichádza
zo zahraničia. Z dôvodu, že sa muž nevedel preukázať dokladom o absolvovaní
karantény v štátnom zariadení, hliadka
tento priestupok riešila v zmysle § 56
Zákona SNR č. 355/2007 Z.z.. Mužovi bol
následne zabezpečený odvoz jeho rodinným príslušníkom do miesta bydliska.
n 4. apríl. Pri kontrole mesta kamerovým
systémom MsP spozorovala na ul. Komenského muža, zjavne pod vplyvom alkoholu, ktorý sa pohyboval okolo odstaveného
motorového vozidla. Hliadka o tejto skutočnosti vyrozumela hliadku OO PZ vo Svite a požiadala ju o súčinnosť. Hliadka MsP
sa okamžite presunula k predmetnému
vozidlu spolu s hliadkou OR PZ Svit, ktorá
následne vec realizovala.
n 7. apríl. Hliadka MsP prijala oznámenie,
že na ul. Štúrovej sa nachádza muž, ktorý sa
pohybuje na verejnosti bez rúška a rúško
odmieta nosiť. Príslušníci MsP po príchode
na miesto identifikovali muža a priestupok
bol riešený v zmysle platných predpisov
podľa § 56 Zákona SNR č. 355/2007 Z.z.
Osobe bolo poskytnuté rúško.
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,
n fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo
tlejúce predmety,
ROČNÍK XIX. - MÁJ 2020

n vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.
Preto dôrazne upozorňujeme na ZÁKAZ vypaľovania suchej trávy.
Touto cestou apelujeme na občanov,
v prípade, ak zbadáte niekoho spaľovať
odpad, či pocítite nepríjemný dym, obráťte sa na Mestskú políciu NON STOP
LINKA 0905 636 715.
Upozorňujeme vodičov, ktorí svoje
vozidlá parkujú na chodníkoch, kde neostáva voľná šírka 1,5 m a tiež na verejnej
zeleni, o tom, že týmto konaním porušujú ustanovenia § 25 ods. 1, písm. q) a s)
zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke v znení neskorších predpisov.
Zároveň státím na verejnej zeleni porušujú vodiči Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Svit č.5/2006, §3 odst.1 písmeno
s) o udržiavaní čistoty, o správe a údržbe
verejnej zelene, poriadku a ochrane majetku mesta, občanov a právnických osôb
na území mesta Svit.
Porušenie uvedeného ustanovenia
zákona a VZN mesta Svit môže mať za
následok prejednanie skutku v priestupkovom konaní.
Mestská polícia mesta Svit sa v súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu COVID-19 na území Slovenskej republiky
v zvýšenej miere podieľa súčinnosťou na
ochrane zdravia a životov občanov nášho
mesta. Zvýšili sme kontroly teritória mesta, dohliadame na dodržiavanie všetkých
nariadení a usmernení vlády SR v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu. Všetky novinky, rady a usmernenia
nájdu občania aj na FB stránke Mestskej
polície Svit.

Spolu to zvládneme.

MsP Svit

V SKRATKE
Kostoly otvorili svoje brány
po takmer dvoch mesiacoch
Rímskokatolícka farnosť svätého Jozefa robotníka vo Svite oznamuje, že od
stredy 6. mája 2020, sa za prísnych hygienických opatrení obnovilo konanie
svätých omší v rímskokatolíckych kostoloch vo Svite i v časti Pod Skalkou. Vo
farskom kostole bude otvorený iba jeden vchod pri sakristii, pri ktorom bude
pripravený dezinfekčný prostriedok na
ruky. Každý účastník omše musí mať
na tvári rúško. Miesta na sedenie v laviciach budú označené. Rozostupy medzi ľuďmi majú byť 2 m. Rodiny môžu
sedieť spolu. Znak pokoja sa nebude
dávať podávaním rúk a sväté prijímanie
bude možné prijať len na ruku. Prosíme
seniorov, aby v nedeľu uprednostnili
svätú omšu o 7.30 h. Bohoslužby budú
v obvyklom čase. 		

Informácie o notárskych službách
Notárske služby JUDr. Evy Čabrovej
v budove Mestského úradu Svit môžete naďalej využívať po telefonickej
alebo elektronickej dohode o čase
vybavenia a za dodržania všetkých
opatrení v súvislosti s ochranou proti
šíreniu koronavírusu. Tel. kontakt: 052/
78 85 871, 052/ 78 85 872.

Zmeny v mestskej
hromadnej doprave
S platnosťou od 30. apríla 2020 pristúpilo mesto k ukončeniu bezplatnej
dopravy v prostriedkoch mestskej
hromadnej dopravy vo Svite. Taktiež
sa mení harmonogram premávania
spojov a to zo sobotňajšieho režimu
na prázdninový režim premávania
spojov. Prijaté opatrenia sú vydané
v súlade s návrhom Slovenskej autobusovej dopravy Poprad na podnet
Prešovského samosprávneho kraja.
red

Napísali ste...
Takýto príspevok so žiadosťou
o uverejnenie prišiel do redakcie
v máji. Prosbe sme vyhoveli.
„Vážená pani primátorka, chcem
sa Vám poďakovať za Vašu prácu a za
vyriešenie situácie v DOS, neľutujem,
že som Vám dala svoj hlas. Ďakujem.
Moje poďakovanie patrí všetkým
opatrovateľkám DOS. Keď som bola
v karanténe, veľmi sa o mňa starali
a tiež vrátnici. Všetkým ešte raz pekne
ďakujem.“
Jozefčáková.
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Blíži sa Vaše
okrúhle jubileum?
Mesto Svit by sa rado pridalo k blahoželajúcim prostredníctvom primátorky
mesta Dáši Vojsovičovej. Ak máte záujem
o takéto slávnostné prijatie na mestskom
úrade, doručte na mestský úrad vyplnenú
a podpísanú návratku, ktorá bola prílohou
v minulom vydaní novín.

S hlbokým žiaľom oznamujeme,
že dňa 15. apríla 2020 odišiel od nás pán

Valentín KAĽATA.

Smútiaca rodina - manželka Mária, dcéra
s manželom, syn s manželkou, vnuk,
vnučky a pravnúčatá.

Dňa 7. marca 2020 nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a dedko

Jozef Čajka.

Ďakujeme všetkým, ktorí
sa zúčastnili na poslednej rozlúčke
v týchto ťažkých časoch.
Taktiež ďakujeme za kvetinové dary.
Smútiaca rodina

OZNAM

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

Stíchlo unavené srdce, skončil sa
života čas, Boh Ťa vzal na večnosť,
obraz Tvoj nechal v nás.
Dňa 3. mája 2020 uplynulo 6 rokov, čo
nás vo veku 61 rokov navždy opustila
manželka, mamka a babka

Eva Mirilovičová.
Nikdy na ňu nezabudneme
a prosíme aj Vás, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme
Smútiaca rodina

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo,
ťažko je bez Teba byť.
Láska však smrťou nekončí,
v našich srdciach budeš ďalej žiť.
Dňa 4. mája 2020 uplynulo už 7 rokov
od smrti našej milovanej dcéry,
manželky a mamky

Ing. Aleny Blazoňovej,

ktorá nás navždy opustila vo veku
50 rokov. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie.
Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.
Smútiaca rodina.
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KRÍŽOVKA

Tomáš Baťa : (výrok)
Autor :
Anton
Hajovský

bývalý
ukrajinský
prezident

1.

milenci

drahokam

Akan, Atal,
Stasiuk

naša
obec
vypálená
fašistami

chyba

mesto
v Srbsku

tvorca
epiky
lat. dvojhláska

predmet

doklad
o dosiah- slovko úcty
nutom
v Ázii
vzdelaní

stredomorská rastlina

stojan
na noty

3.

televízna
spoločnosť
Venezuely

druh
pásovca
rôsol
1050
rímsky
hanopis

slovenský
futbalista
a tréner

plošná
miera
značka
hliníka

nealkoholický nápoj

indonézske mesto
druh pošt.
zásielky

hľadaj

vojenská
jednotka

odborník
v aritmetike

všetko
pokop

umelkyňa

Sarmat

vyhynutý
pštros

vetromer

trochu odpi

útok
ostrov
v Indonézii
izbové
rastliny

boxerská
skratka

RCT, Lopu,
Asfodel

a podobne

solmizačná slabika

kórejská
dynastia

nafúkol

odpočívaš

meno Otílie

majiteľ
chaty

chorvátsky
ostrov
EČV
Sabinova

popol
s vápnom

čas
tu,
po česky
dievča
(náreč.)

americký
gitarista
a spevák

nevyžiadaná pošta
oktán,
po česky

4.

naboku
(náreč.)

jamajský
atlét
slovenský
spisovateľ
umelecký
výtvor

kúp,
po angl.

krátka tv.
snímka
značka
bicyklov

získavajú
mlieko
sadrová
doštička

tiež

typ rus.
vrtuľníka
vodca Argonautov

jestvujete
nútim

konzervova
-la dymom
ruská
chata

poľský
spisovateľ
slovenský
hokejista
žen. meno
16.6.
vodivá
látka

akčný
rádius
lietadla
pec,
po angl.
vojenská
akadémia

studňa
v Lýbii

2.

len

nápev,
pieseň,
melódia

zn. čajovej
zmesi
film. mimozemšťan
omláť

japonská
lovkyňa
perál

elektrický
merací
prístroj

ťaví
kríženec

Úrad sa vracia k pôvodným
stránkovým hodinám

Postupné uvoľňovanie protiepidemiologických opatrení umožňuje rozšíriť aj stránkové hodiny na úradoch.
Mestský úrad Svit sa vracia k pôvodným
časom dňom 11. mája, pondelkom.
Sprístupnená však stále ostáva len podateľňa mestského úradu vrátane pokladne a osvedčovania listín a podpisov.
ROČNÍK XIX. - MÁJ 2020

Naďalej ostávajú v platnosti hygienické opatrenia ako povinnosť mať
dýchacie cesty prekryté rúškom, alebo
vhodnou alternatívou, vydenzifikovať
si ruky a dodržiavať odstupy 2 m.
Vo zvyšnej časti budovy úradu platia aj
naďalej obmedzenia pohybu osôb.

Stránkové hodiny sú nasledovné:
Pondelok, utorok, štvrtok:

7:30 – 12:15, 13:00 – 15:15
Streda:

7:30 – 12:15, 13:00 – 15:45
Piatok:

7:30 – 12:15, 13:00 – 13:30
9
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Knižnicu máme opäť otvorenú

Počas obdobia, kedy musela byť zatvorená z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu, sa kolektív pracovníčok snažil zabezpečiť pre
obyvateľov mesta aspoň čiastočný prístup k literatúre. Preto knižnú búdku pri kultúrnom dome dopĺňali rozmanitou literatúrou pre
deti i dospelých. Po ohlásení zrýchleného uvoľňovania opatrení sa
knižnice začali otvárať od 6. mája. Naša knižnica sprístupnila svoje
služby 7. mája a v pobočke Pod Skalkou 13. mája.
Výpožičný proces je realizovaný podľa
navrhnutých opatrení Úradu verejného
zdravotníctva SR:
n do knižnice môžu vstupovať návštevníci len s prekrytím horných dýchacích
ciest (rúško, šál, šatka),
n pri vstupe do knižnice bude povinná
dezinfekcia rúk,
n medzi čitateľmi knižnice budú musieť
byť dodržané 2-metrové odstupy,
n na základe určených predpisov (1 návštevník na 25 m2 plochy knižnice) môžu
do knižnice vstúpiť naraz 6 dospelí (spo-

ločne do oddelenia krásnej a náučnej literatúry) a 2 deti alebo 2 mládežníci, prípadne 1 rodič s dieťaťom (do oddelenia
pre deti a mládež),
n aby sme v takomto obmedzenom režime vybavili čo najviac návštevníkov,
bude možné sa zdržiavať v knižnici len
nevyhnutne potrebný čas na vrátenie
a požičanie kníh.
Viaceré štúdie preukázali, že vírus
môže prežívať na rôznych povrchoch niekoľko hodín alebo dní. Je preto potrebné rátať s predpokladom, že sa budú do

Nové knihy vo fonde knižnice
Krásna literatúra
Lesley Kara: Fáma

Keď Joanna začuje pred školou svojho
syna šokujúcu fámu, nemieni ju šíriť ďalej. Jedna bezstarostná poznámka však
vedie k druhej... A teraz sa to už nedá vrátiť. Rozšíri sa fáma, že notoricky známa
vrahyňa, ktorá v detstve spáchala surový
zločin, žije nový život so zmenenou identitou v Joanninom prímorskom mestečku. Tak kto je tá kriminálnička, čo sa skrýva medzi nimi? Všetky ženy v mestečku
sú zrazu podozrivé.

Greer Hendricks, Srah Pekkanen:
Anonymné dievča

Keď sa Jessica Farrisová prihlási do
psychologického výskumu pod vedením
tajomnej doktorky Shieldsovej, myslí si,
že zodpovie pár otázok, dobre si zarobí
a tým sa to celé skončí. Postupne jej však
dochádza, že sa stala obeťou zvráteného
nebezpečného experimentu. Ocitá sa
v kolotoči lží a podvodov, ktorý sa krúti
čoraz rýchlejšie a ona musí čo najskôr
nájsť spôsob, ako z neho vystúpiť...
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Literatúra pre deti a mládež
Laura Wood: Zlaté nebo

Sedemnásťročná Lou je očarená krásou opusteného panského sídla Cardew
House. To miesto ju lákalo natoľko, že
sa začala vkrádať do sadu a nakoniec
aj do domu. Jej návštevy však ukončil
návrat majiteľov. Predtým tiché miesto
ožilo a premenilo sa na dejisko nikdy sa
nekončiacich večierkov a plesov. Lou sa
s majiteľmi spriatelila a začala si plnými dúškami užívať život spoločenskej
smotánky. Čoskoro však zistila, že rodina
Cardewovcov má svoje tajomstvá a pod
trblietavým pozlátkom sa ukrýva prázdno a temnota.

Adela Režná: Háro

Nový netradičný príbeh nielen pre deti
od talentovanej ilustrátorky a autorky
Adely Režnej. Niekto má krivý nos, niekto
nohy do O, ale náš Aurel, ten má plešinu.
Ach, a páči sa mu susedka Vlaďka. Aurel,
rýchlo, už ide! Zožeň háro, zakry plešinu.
A tak zháňa, skúša, preberá… A možno
Vlaďke ani iným na výzore až tak nezáleží.

knižnice vracať knihy od ľudí, ktorí boli
na koronavírus pozitívne testovaní, prípadne ochorenie prekonali a ani o tom
nevedia. Na základe opatrení Ústredného
krízového štábu a Slovenskej národnej
knižnice preto budú musieť byť všetky
vrátené knihy umiestnené do karantény
na dobu 4 - 5 dní. Až po uplynutí tohto obdobia bude možné ich sprístupniť
v knižničnom fonde. Z toho dôvodu
bude veľké množstvo najnovších a najžiadanejších kníh zablokované v karanténe. Aby si však prišiel na svoje čo najširší
okruh čitateľov, bude možné si požičať
len obmedzený počet kníh - 5 ks z krásnej
literatúry a z literatúry pre deti a mládež,
pri náučnej literatúre potrebnej študentmi stredných a vysokých škôl toto obmedzenie nebude platiť.
Zároveň pripomíname, že knižnica
bude otvorená každý deň od 10:00 do
18:00 hod., v stredu, sobotu a nedeľu bude
zatvorené. Veríme, že budete trpezliví
a ohľaduplní, aby sme to spoločne zvládli
aj napriek všetkým obmedzeniam.
DŠ

Náučná literatúra
Kolektív autoriek:
Vývinové poruchy učenia.
Dyslexia, dysgrafia, dysortografia

Cieľom publikácie je pomôcť učiteľom, rodičom aj starším žiakom pochopiť, v čom spočívajú ťažkosti označované ako vývinové poruchy učenia. Sto
praktických tipov ich pomôže zvládnuť
v predškolskom aj školskom veku a to tak
v domácom, ako aj v školskom prostredí.
Kapitoly dopĺňajú prípadové štúdie a odkazy na konkrétne pracovné listy či pomôcky, ktoré pri práci s deťmi a dospievajúcimi môžete využiť.

Pia Stromsad: 10 odvážnych expedícií

Neil Armstrong bol prvý človek, ktorý
stál na Mesiaci. Ellen MacArthurová oboplávala celkom sama na plachetnici celú
zemeguľu. Alan Eustace zoskočil v špeciálnom skafandri z výšky nad 40 000 metrov.
A nikto nezostúpil tak hlboko pod zem ako
Gennadij Samochin. Čo v týchto ľuďoch
vyvoláva túžbu objavovať miesta, kam sa
doteraz nikto neodvážil? Kniha vás zoznámi s dobrodruhmi a objaviteľmi modernej doby, ktorí si zmerali sily s prírodou aj
s neznámom.
Mgr. Daniela Šipošová
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

Z KRONIKY MESTA
1936 (84 rokov)
» V roku 1936 sa rozširuje koľajište o novú koľaj a 16. júna je táto
koľaj odovzdaná do používania.

Z KRONIKY MESTA
1954 (66 rokov)
» Záujemci o stavbu domčekov dostali na záruku závodu potrebnú pôžičku a závod sa postaral o obstarávanie stavebného
materiálu. Podnik poskytol stavebníkom aj technický dozor pri
stavbe. So stavbou domčekov sa začalo v roku 1954 a v rámci
tejto akcie bolo postavených asi 20 domčekov.

1938-1941 (82 rokov)
» Po troch rokoch výstavby k 1. máju stálo na pozemkoch už desať nízkych továrenských budov, jedna budova päťetážová, päťdesiat rodinných domčekov, škola, obchodný dom a tri internáty.

1938 (82 rokov)
» 15. mája 1938 bol v závodnej reštaurácii po prvýkrát vo Svite
oslávený „Sviatok matiek“.

1945 (75 rokov)
» O Dňa 29. apríla 1945 sa na svojej ceste vo Svite zastavil prezident republiky Dr. Eduard Beneš, ktorého ľud srdečne privítal.
Za obec a závod privítali vzácneho hosťa Dr. Linczényi a Ing. Ríša.

1946 (74 rokov)

1955 (65 rokov)
» Ak zhrnieme celkovú hodnotu prevedených prác, v rámci zveľaďovania obce Svit v roku 1955, predstavuje táto akcia celkový
finančný náklad hodnotu 450 tisíc korún, bezplatných brigádnických hodín bolo odpracovaných 208 963. Vytvorené hodnoty v tejto akcii predstavujú obnos 1 334 047,- korún.

» Občania Svitu dožili sa tej radostnej skutočnosti, že dňa 4. júna
1946 sa osada Svit stala samostatnou politickou obcou, čo bolo
potvrdené Slovenskou národnou radou.

1951 (69 rokov)
» Doterajší predseda MNV Ján Jacko bol poverený funkciou
riaditeľa novoutvoreného podniku Chemosvit. Dňa 14. marca
1951 došlo k voľbe nového predsedu, ktorým sa stal zamestnanec podniku – strojár Ján Stančík.

» Podľa vypracovaného generálneho plánu o výstavbe obce Svit,
vystavil závod západne od továrne za traťou niekoľko obytných
domčekov, akosi na skúšku. Domčeky boli totiž drevené podľa typu domov stavaných v Kanade a podľa toho aj táto nová
štvrť obce dostala pomenovanie „Kanada“. K týmto domčekom
postupne pribúdali domy iných typov, postavila sa k nim cesta, zaviedla voda, kanalizácia, elektrina a tak táto, i keď trochu
vzdialená osada, dostala ucelený ráz.
ROČNÍK XIX. - MÁJ 2020
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ŽIJÚ MEDZI NAMI

Chcel si ju vziať za ženu druhý
najbohatší muž Brazílie.
Vrátila sa však na Slovensko.
Žena s výnimočným menom, zaujímavým životom, ale rovnako aj
s výnimočnými športovými úspechmi. Yvetta Paulovičová (rod. Polláková) žije vo Svite už 20 rokov. Aj keď je rodáčkou z Prešova, radi si
ju vo Svite „prisvojíme“. Táto vzácna a príjemná dáma bola vo februári tohto roku slávnostne uvedená do Siene športovej slávy v Prešove
a vzápätí aj do Siene slávy slovenskej basketbalovej asociácie. Prezradila ako sa žilo športovcom tej doby, aké krajiny navštívila, ale aj iné...
V basketbalovom reprezentačnom
družstve Československa odohrala v rokoch 1971 až 1976 celkom 126 zápasov.
Zúčastnila sa Olympijských hier 1976
v Montreale (4. miesto), dvoch majstrovstiev sveta - 1971 v Brazílii (2. miesto)
a 1975 v Kolumbii (3. miesto), troch majstrovstiev Európy - 1972, 1974, 1976, na
ktorých získala celkom päť medailí (striebornú a bronzovú na MS, dve strieborné
a jednu bronzovú na ME). Na Majstrovstvách Európy junioriek 1967 skončila
na 7. mieste a v roku 1971 v Juhoslávii
získala so svojím družstvom titul vicemajstra Európy. V československej basketbalovej lige žien odohrala celkom
10 sezón (1970 -1981) za družstvo Slávia Prešov. Je na 15. mieste v dlhodobej
tabuľke strelkýň československej ligy
žien za obdobie 1963 - 1993 s počtom
3592 bodov. V roku 1975 bola vyhlásená za najlepšiu basketbalistku roku na
Slovensku. (zdroj: Wikipédia)
Prosím povedzte nám na úvod niečo o svojom detstve. Ako si naň spomínate?
Mala som krásne, láskyplné detstvo.
Bola som najstaršia zo 4 súrodencov.
Rodičia, ale hlavne mamka ma vždy
prihlásila na športy, ktoré sa mi páčili
vďaka čiernobielej televízii. Skúsila som
krasokorčuľovanie, balet aj gymnastiku.
Aj keď som domov nosila diplomy, každý tréner sa zhodol na tom, že budem
vysoká a „vrcholovo“ sa nebudem hodiť
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na tieto športy.
Prepočula som basketbal? Kedy ste
vyskúšali svoju životnú športovú „lásku“?
Mala som veľké šťastie, keď som
prestúpila na ZDŠ Štúrova v Prešove, kde bol učiteľom telesnej výchovy
všestranný športovec, pán Ivan Beránek. Zaučil nás do tajomstiev atletiky,
volejbalu, hádzanej a basketbalu. Ukázal mi dvojtakt, ktorý som hneď urobila.
Tento šport sa mi hneď zapáčil, aj keď
sme školu reprezentovali v iných športoch. Vtedy sa na športy robili nábory
a pre mňa bol najvýhodnejší a najkrajší
basketbal. Lebo pri tomto športe som
mohla „fintovať“ a vlastnou šikovnosťou preľstiť protihráča. V 9. ročníku som
bola pozvaná českým trénerom Hágerom na sústredenie žien ČSSR v basketbale. V tomto čase mi tréner povedal, že
so mnou ešte nepočíta, avšak, keď budem trénovať, tak ma zavolá na ďalšie
sústredenie. V ďalšom roku som bola
ako 16-ročná pravidelne pozývaná na
sústredenia žien a junioriek ČSSR.
A teraz sa premiestnime v čase. Nie
tak dávno sa vám dostalo pocty byť
uvedená do siene slávy. A to hneď do
dvoch. Aký je to pocit?
V období „slávy“ to športovec ani
skoro nevníma. Ale dostať túto poctu
v mojom veku, aj keď si ho vnútorne
nepripúšťam... Je to krásne pohladenie
na duši. Hlavne, že sa mi tá česť dostala

v čase, keď ešte žijem. Ako som povedala v ďakovnej reči - človeka to nabije
pozitívnou energiou.
Ako vrcholová športovkyňa ste iste
mali možnosť cestovať viac, než bežní
obyvatelia v tom čase. Aké krajiny sa
vám vryli najviac do pamäti a prečo?
Vďaka basketbalu som navštívila
Brazíliu, Kolumbiu, Kanadu, Japonsko,
ZSSR a to viacnásobne. Taliansko, Francúzsko, Juhosláviu, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko atď. Okrem severských
krajín. Ku každej krajine mám osobitné
spomienky, pretože nič v mojej športovej kariére som nedostala zadarmo.
Najsilnejší a osobitý dojem mám z Brazílie, kde som dovŕšila 18. rok veku
a vtedajší druhý najbohatší muž krajiny
si prial, aby som tam zostala a dal mi
ponuku na sobáš (úsmev). Po návrate
z Brazílie ma na prešovskej vlakovej stanici čakali fanúšikovia, hrala dychovka
a po príchode domov ma čakala veľká
kytica červených ruží, ktorú poslal môj
brazílsky nápadník.
To znie ako príbeh z romantického
filmu... Prezradíte nám aj ako príbeh
skončil? Alebo prečo skončil?
No skončilo to tak prirodzene. On sa
dokonca za mnou aj vybral do Československa, ale dostal sa len po Rakúsko,
odkiaľ nedostal víza a tak sa vrátil do
Brazílie. Ja som potom šla študovať. Vymenili sme si možno ešte jeden list a to
bolo všetko. Bolo to ale veľmi milé...
Vráťme sa ešte k cestovaniu. To bolo
asi v tej dobe neporovnateľné s tým,
ako poznáme možnosti cestovania
dnes. Vnímate tieto rozdiely?
Keď som cestovala ja, nevnímala som
žiadne nebezpečenstvo. Nemala som
s tým žiadne problémy a vzhľadom na
vek som cestovanie vnímala ako určité
dobrodružstvo. Teraz necestujem, takže
rozdiely veľmi nevidím.
Hovorí sa, že v dobe minulej športoval ten, kto mal talent a vytrvalosť.
Dnes sa o mnohých športoch hovorí,
že vrcholovo môže športovať ten, kto
má apriori peniaze. Čo si o tom myslíte?
Nejde iba o basketbal. Bohužiaľ, celý
šport je len o peniazoch. A pri tom sa zabúda na mládež, ktorá sa v mládežníckych kategóriách teší z každého úspechu. Avšak, keď má „mladý“ ukončiť
mládežnícke kategórie, nemá uplatnenie v materskom klube. Tam je medzera. Môžeme mať úspešnú mládež, ale
nedokážeme ich talent zúžitkovať v dospelej kategórii. A ženský basketbal? To
je výsledok nezáujmu sponzorov, miest
a štátu. Hoci zdanlivo do športu idú veľké peniaze, kde však ostanú to neviem.
Svit je odjakživa basketbalové mestečko. Aj dnes tu aktívne a na skvelej
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

úrovni pôsobia aj mládežníčke kategórie. Čo by ste doporučili týmto
mladým ľudom, aby dosiahli to, že sa
stanú vrcholovými profi športovcami?
Ako bývalá učiteľka telesnej výchovy
a zemepisu môžem povedať, že hlavne
rodičia by mali svoje deti viesť k športu
a byť im príkladom napriek uponáhľanej dobe. Nie z každého dieťaťa vyrastie
vrcholový športovec, ale pohyb ešte
nikomu neuškodil a v neskoršom veku
budú deti vďačné rodičom, že ich viedli
k akémukoľvek športu.
Ako sa žilo vrcholovej športovkyni
akou ste boli kedysi? Zaujímalo by ma,
či sa z toho dalo „vyžiť“...
V čase, kedy som ja športovala, som
dostávala za dvojfázový tréning „kalorické“ vo výške 600,- korún, dnes asi
20 €. Profesionálny športovec v podstate neexistoval. Mohli sme ísť do zahraničia, kde sa dalo slušne zarobiť. Ja som
zostala doma v ČSSR.
Takže ste sa museli živiť niečím
iným. Napokon to bolo učiteľstvo. Čo
pre vás dnes znamená basketbal?
Basketbal bol vždy hra, ktorá je pre
mňa doposiaľ zo všetkých športov najkrajšia. Nie je to tvrdý šport. Vyžaduje
si predvídavosť hráča, športovú inteligenciu, športovú všestrannosť a pevnú
vôľu. Práve táto mi pomáha doposiaľ.
Čomu sa venujete dnes? Aké sú
vaše záľuby?
Toho času som už na dôchodku. Ale
vždy sa snažím robiť niečo užitočné pre
svoje zdravie. Pohyb mám obmedzený,
keďže mám vymenený kolenný kĺb, ale
chodím plávať, rada chodím do prírody
a zbieram liečivé bylinky. Napĺňajú ma
tiež stretnutia s priateľmi, ale hlavne
s dobrými ľuďmi. Baví ma šíriť pokoj
okolo seba a tento aj prijímať.
Čo vás priviedlo do Svitu?
V roku 2000 mi zomrel manžel. Pocítila som potrebu zmeny. Náhodou som
čítala inzerát, že hľadajú učiteľku telesnej výchovy a zemepisu. Mesto Svit mi
bolo blízke kvôli basketbalu a ľuďom,
ktorí sa okolo tohto športu pohybovali.
Tak som túto situáciu využila.
Verím, že ste toto rozhodnutie nikdy neoľutovali a že ste tu šťastná... Na
záver, máte nejaké životné krédo, alebo motto, ktorým sa riadite?
Určite. Mám tu veľa priateľov - úžasných ľudí. Sme momentálne v zlej dobe,
ale nebráňte srdcu pomáhať, ak na to
máte. Dobre mienené slovo a pomoc je
viac ako peniaze. Môže sa stať, že veľké
srdce budete chcieť otvoriť, ale už nebude čas a nebude toho, ktorému ste
ho chceli otvoriť.

Za rozhovor ďakuje
Daniela Virostko
ROČNÍK XIX. - MÁJ 2020

POCTA VŠETKÝM DOBROVOĽNÝM

„SMEŤOZBERAČOM“

Ak ste ešte nepostrehli zaujímavú iniciatívu „Smeťozber“, tak Vás na ňu radi
upozorňujeme. Túto dobrovoľnícku platformu založilo svitské občianske združenie Športuj srdcom v roku 2017. Zapojiť
sa môže ktokoľvek, komu nie je ľahostajné životné prostredie a viac informácií o
nej nájdete na www.smetozber.sk, alebo
na fb profile Lovci odpadu a Smetozber.
Funguje na báze dobrovoľníctva. Vedenie mesta chce poďakovať a vyzdvihnúť
túto prácu mnohých obyvateľov Svitu,
ktorí sa veľmi často a pravidelne spolupodieľajú na tomto dobrovoľnom zbieraní odpadu smetí v rôznych lokalitách
mesta a jeho okolia. Vďaka Vám je mnoho
miest krajších a kultivovanejších.

Zároveň informujeme všetkých dobrovoľníkov, ktorí príležitostne čistia rôzne
lokality mesta a okolia, aby túto iniciatívu
nahlásili vopred prostredníctvom prvého kontaktu Technických služieb Svit (na
tel. čísle: 052/78 75 136, 0905 703 606).
Toto oznámenie zabezpečí súčinnosť
Technických služieb pri odvoze nazbieraného odpadu. Spoločne sa tak môže táto
skvelá iniciatíva stať ešte efektívnejšou
a pravdepodobne aj jednoduchšou pre
všetkých zberačov. Ale zároveň sa eliminujú podnety obyvateľov, ktorí následne
nahlasujú zozbieraný odpad ako vznik
čiernych skládok.
ZBERU ZDAR J
Daniela Virostko

Nemáte ešte rúško? Mesto Vám jedno s radosťou daruje.
V prípade, že nespadáte do vekovej kategórie obyvateľov, ktorým boli
rúška od mesta Svit distribuované do
schránok a rúško potrebujete, máte
možnosť jedno látkové rúško získať
od mesta bezplatne. Stačí si ho prísť
osobne vyzdvihnúť do podateľne Mestského úradu Svit. Túto možnosť môžete
využiť do času, kým budú rúška k dispozícii. Tieto rúška boli vlastnoručne ušité
zamestnancami úradu, Centra voľného
času Svit a Mládežníckeho parlamentu
Svit. Mesto tým chce pomôcť a podporiť
ochranu svojich obyvateľov.
Taktiež máte možnosť si rúško podľa
svojho výberu zakúpiť v priestoroch podateľne, okrem iných vecí, ktoré sú tam
ako nová služba občanom k dispozícii na
predaj. 		
red, foto: P. Kostka
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ZO ŽIVOTA V MESTE

Dychová hudba Sviťanka:

Hudba je náš koníček

Nedávno som robil poriadok v našom archíve a cez ruky mi prešlo
množstvo zaujímavých dokumentov, diplomov, ocenení, fotografií,
ale aj výročných správ. Sú dôkazom bohatej histórie DH Sviťanka,
ktorá svojimi vystúpeniami pôsobí nepretržite už takmer osemdesiat rokov od svojho založenia. O našej svitovskej dychovke už bolo
publikovaných veľa článkov. Málokto však vie, že za posledné roky
sa u nás toho veľa zmenilo.
Svedčia o tom aj podujatia, na ktorých sme vystupovali v uplynulom roku
2019. Okrem bežných reprodukcií pre
Svit, medzi ktoré patria privítanie nového
roku, kladenie vencov, či Dni mesta, sme
vo februári pochovávali basu v Tatranskej
Štrbe v penzióne Medvedica, kde sme si
vychutnali spoločné posedenie s členmi
DH Tatramat, s ktorou sme posledné roky
úzko spolupracovali. K životu patrí žiaľ aj
smrť. A tak sme z našich muzikantských
radov vyprevadili dlhoročného prvého
krídlováka Jožka Sokola. V marci sme pochovali basu vo Svite a koncom mesiaca
sme uzavreli lyžiarsku sezónu v Lopušnej
doline. V závere apríla sme spríjemnili
náladu pri stavaní mája v „Kanade“ a vo
Svite pri Kolibe. V máji sme sa zas zúčastnili tradičného Majálesu, ktorý organizuje rímskokatolícka farnosť Štrba, kde sme
navarili aj chutný guláš. Svojim programom sme obohatili aj Deň Tatranskej Štrby. Prvý júnový deň sme spoločne oslávili
okrúhle narodeniny nášho organizačného vedúceho Ing. M. Dubiela. Koncom
júna sme veselo vyhrávali na guláši
v Lučivnej, ktorý pre svojich zamestnancov pripravil Chemosvit a hneď potom
na Dňoch mesta Svit. V spolupráci s DH
Tatramat sme naše mesto reprezentovali
hudbou aj v slávnostnom sprievode Kež-
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markom pri príležitosti Dní nemeckej kultúry. Dychovka je jedna rodina a tak sme
zahrali v Batizovciach našej speváčke
Helene Horevajovej, ktorá koncom júna
ženila syna. Ani cez prázdniny sme neoddychovali ako po minulé roky. Začiatkom
júla sme hrali pri Spolcentre Mirovi Kozákovi, ktorý vydával dcéru. V Batizovciach
si DHZ pripomínal 130. výročie svojho
založenia a slávnostný sprievod obcou
kráčal tiež v rytme našich tónov. Veselo
bolo aj pri svadbe v „Kubachoch“ a na
oslavách okrúhlych narodenín nášho bubeníka Pištu Gajana. Začiatkom augusta
sa niektorí naši členovia aktívne zúčastnili promenádneho koncertu DH Tatramat
na námestí v Poprade. Koniec prázdnin
sa niesol v duchu 75. výročia SNP v obci
Gerlachov, meste Svit a obci Batizovce,
ktorá si pripomínala 755. výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti sme
sa zúčastnili aj slávnostného sprievodu
obcou.

Vedia zaujať aj mladú generáciu
V septembri sme si urobili verejnú
skúšku v amfiteátri CSS Domov pod
Tatrami v Batizovciach a potešili sme
klientov tohto zariadenia, ktorí hudbu
milujú. Prvýkrát v našich dejinách sme
urobili svojim vystúpením dobrú náladu

aj na stužkovej slávnosti a to triedy V. HA
Strednej odbornej školy hotelovej Vysoké Tatry. V novembri sme si pripomenuli
30. výročie nežnej revolúcie vystúpením
v Dome kultúry vo Svite, po ktorom sme
si vychutnali fazuľovicu, ktorú nám, ako
tradične, pripravil náš druhý krídlovák
Ander Suchý. Mesiac december sa už
nesie v duchu kolied a tak sme túto sezónu odštartovali tradičným vystúpením
na podujatí Karpatskonemecké Vianoce
Svit. Vianočnú koledu sme zahrali aj vo
vinárni Janka Lazorčáka v Batizovciach
a nášmu dobrému sponzorovi Michalovi Gašperovi. Záver roka patril kolede
v Spišskej Novej Vsi, kde sme navštívili
aj Dom dôchodcov. Potom sme zahrali
priateľom v Smižanoch, Matejovciach
a v Poprade. Sezónu 2019 sme ukončili
už druhým ročníkom vežového koncertu
v Batizovciach, ktorý pokračoval v Štrbe
a ukončili sme ho v Lučivnej.
Pri pohľade na celkovú štatistiku sme
tak absolvovali spolu 29 verejných produkcií, okrem nich sme účinkovali na
23 pohrebných rozlúčkach a na kondičných skúškach sme sa zišli 43-krát. Čo ma
veľmi teší je fakt, že svojím repertoárom
ako dychovka vieme zaujať aj mladšiu
generáciu. Náš repertoár sme postupne
od roku 2013 doplnili o 68 nových skladieb typu polka, valčík ale aj repete či
disko. U publika sú veľmi obľúbené najmä
skladby hudobných zoskupení Kollárovci
a Kandráčovci. Kvôli menšiemu počtu hráčov sme si upravili aj skladby na pohreby,
či kladenie vencov. Vytvorili sme si škálu
vianočných skladieb a tiež nemeckých
šlágrov, keďže sa každoročne zúčastňujeme aj podujatia Blaskapellenschau, ktoré
organizuje Karpatskonemecký spolok na
Slovensku v obci Mníšek nad Hnilcom.
Na záver by som si spoločne s Vami
chcel pripomenúť 100. výročie od narodenia nášho zakladateľa, dlhoročného
kapelníka a kronikára, pána Vojtecha
Markusa, ktorý uzrel svetlo sveta 15. apríla 1920 v Ružomberku a našu dychovku
založil v roku 1942 spolu s Aloisom Škrobákom a Ondrejom Sojákom.
Čo dodať na záver? Hudba je náš koníček. Hráme, lebo nás to baví a snažíme
sa hrať ľuďom pre radosť. Toto obdobie,
ktoré je spojené s koronakrízou, spomalilo náš uponáhľaný, rutinný život a tak
máme viac času bilancovať a možno opäť
sa zamyslieť nad pravými hodnotami života. Dúfam, že keď toto obdobie pominie, budeme mať opäť možnosť stretnúť
sa pri dobrej hudbe a zahrať nielen sebe,
ale aj Vám pre radosť. Chcem sa poďakovať všetkým našim hudobníkom za ich
ochotu i čas a samozrejme našim manželkám za trpezlivosť a ich podporu.
Mgr. Vladimír Andraš
kapelník DH Svit
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Naši atléti v hale opäť úspešní!

Zimná príprava našich atlétov na halovú sezónu 2020 nebola ani
zďaleka taká dobrá, ako by sme potrebovali. Nakoľko prevažná
časť tréningov za bežných okolností prebieha v zimných mesiacoch
(december až marec v telocvični), tentoraz sme museli v tréningovom procese riadne improvizovať, nakoľko stále prebiehala
rekonštrukcia telocvične pri SŠ Mierová vo Svite, kde počas uplynulých 17 rokov pravidelne trénujeme.
Technické tréningy už na novej, skvele
odpruženej palubovke, sme tak začali až
9. decembra 2019, dva mesiace neskôr,
ako obvykle. Ani to nás však neodradilo
od smelých cieľov, ktoré sme si vytýčili
pre zimnú halovú atletickú sezónu. Pokúsili sme sa dobehnúť resty z tréningovej
prípravy najmä v technických disciplínach, v skoku do diaľky a na prekážkach.
Naša síce veľmi krátka, ale cielená športová príprava sa nám osvedčila hneď na
prvých pretekoch 16. februára 2020 na
Majstrovstvách východoslovenskej oblasti v bratislavskej hale ELÁN, kde sme
z nej vyťažili maximum úspechov.
V kategórii dorasteniek zvíťazila
v skoku do diaľky Sára Kicová výkonom
533 cm, keď len 3 cm zaostala za vlastným osobným rekordom z letnej sezóny.
Druhé zlato pridala za víťazstvo v behu
na 60 m prekážok a striebornú medailu
v behu na 200 m. Viktória Jordánová dobehla v behu na 800 m na druhom mieste
a Mia Petrášová obsadila v skoku do diaľky 3. miesto. Juniorka Lucia Mudráková
si vybojovala dve prvenstvá v behoch na
200 a 400 m. V skoku do diaľky v kategórii
starších žiačok obsadila Katka Jordánová
4. miesto. Rovnaké umiestnenie dosiahla v behu na 2000 m Daniela Enekešová. Hneď za ňou dobehla jej sestra Ema
Enekešová na piatom mieste. Veľkým
a príjemným prekvapením pre nás bolo
skvelé víťazstvo Magdalény Štinčíkovej
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v behu na 60 m prekážok mladších žiačok, keď časom 10,72 s riadne zaskočila
konkurenciu, ktorá si ,,už vopred podelila medaily“. Medzi dorastencami jednoznačne dominoval Samuel Michalko.
Zvíťazil trikrát, vo všetkých bežeckých
disciplínach, v ktorých nastúpil: 60 m/
7,30 s, 200 m/ 22,87 s, 400 m/ 54,85s.
Marek Šoltés zvíťazil v skoku do diaľky výkonom 626 cm a po prvý raz v kariére bežal dorastenecké prekážky, kde
dobehol časom 8,78 s na bronzovom
- 3. mieste a prekonal tak 16-ročný oddielový rekord Petra Kazára z roku 2004
(9,60 s). Spolu naši atléti vybojovali
13 medailí! A ukázali solídnu formu a potenciál do ďalších súťaží.

200 m, kde chcel na základe výbornej formy Samuel vybojovať titul vo svojej silnej
disciplíne. No hneď po štarte, pri vybiehaní z klopenej zákruty, nevedomky,
nedopatrením, asi v stave obrovského
športového vypätia vydať zo seba maximum, stúpil na čiaru dráhy, v ktorej bežal.
To neuniklo pozornému zraku úsekovej
rozhodkyne a náš pretekár bol diskvalifikovaný. Bola veľká škoda, že sa stala
takáto chyba, lebo ďalšia medaila mohla
byť na krku. Ako tréner som sa na príčinu
diskvalifikácie ihneď informoval na veži,
pri spracovaní záznamu z cieľovej kamery aj u vrchného rozhodcu bežeckých
disciplín. Atletické pravidlá sú dané jasne
a nám neostalo iné, len rozhodnutie rozhodcov športovo akceptovať a sklamanie
sa pokúsiť ,,vstrebať“.
V behu na 60 m prekážok nastúpil
v mimoriadne kvalitne obsadenom behu
Marek Šoltés. S konkurenciou dokázal
udržať krok. Dobehol štvrtý a aj keď tentoraz nestál na stupni víťazov, zabehol
skvelý čas 8,50 s, čím prekonal vlastný
oddielový rekord. Marek si však všetko vynahradil v inom sektore. V súťaži
v skoku do diaľky predviedol neskutočnú
formu trafenú na deň, hodinu aj minútu
presne. Jednoznačne zvíťazil výkonom
667 cm a tým si zlepšil osobný rekord
o 24 cm a zároveň prekonal 32 rokov starý oddielový rekord Zdena Ščavnického
z roku 1988 (654 cm). Mareka je potrebné
pochváliť aj za skvelú techniku. Počas súťaže je radosť pozerať na technické prevedenie jeho skokov. Skutočný športový
zážitok.

Aj vo februári stihli padať rekordy
V nasledujúcu nedeľu 23. februára sa
predstavil dorastenec Samuel Michalko znova v behu na 200 m, tentoraz na
šampionáte dospelých. Medzi mužmi
obsadil celkovo 5. miesto, keď si vylepšil
čas na 22,72 s. Tento pretek bol pre Sama
len kontrolný pred blížiacimi sa halovými
majstrovstvami Slovenska dorastencov.
Tie sa uskutočnili 1. marca a priniesli nám
zaujímavé situácie. V šprinte na 60 m, ktorý nie je pre Sama dominantnou disciplínou, dobehol na výbornom 3. mieste
a časom 7,16 s prekonal nielen svoj
osobný, ale aj vlastný oddielový rekord.
Veľké sklamanie však prišlo v behu na

Týmito pretekmi sa naše medailové ambície nekončili. V pláne sme mali
účasť na halových majstrovstvách SR
vo viacbojoch, na ktorých bola jednou
z kandidátok na umiestnenie „na bedni“
Sára Kicová v 5-boji dorasteniek. Tieto
preteky sa mali uskutočniť 14. marca
2020, avšak boli zrušené bez náhradného termínu. Dôvodom je všetkým dobre
známy - začínajúce sa šírenie koronavírusu Slovenskom. Tu sa naša veľmi úspešná
tohtoročná atletická halová sezóna 2020
končí...
A letná sezóna sa, kto vie kedy začne...
Mgr. Ladislav Potočný
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som bol aj prekvapený. Nečakal som, že
budem dostávať toľko priestoru a veľmi ma to potešilo. Snažil som sa z toho
vyťažiť čo najviac a dať do toho všetko.
Znamenalo to proste pre mňa veľmi veľa.
Pred sezónou by mi to ani vo sne nenapadlo. Bola to ale samozrejme veľká zodpovednosť a stres. Každý zápas, čo som
nastúpil v základnej zostave, som bol o to
viac motivovaný,“ uviedol Monček.
Rečou čísel, priemerne hrával viac ako
20 minút a do štatistík si zapisoval 4,6
bodu, 2,4 doskoku a 2,3 asistenciu. Čo je
ešte dôležitejšie, v polovici z 26 zápasov
šiel na palubovku ako člen základnej päťky.

Mládež opätovne rozbehla
tréningový proces

Basketbalisti čakajú
na vývoj situácie.
Mládež začala trénovať vonku.

Vedenie Iskry Svit sa v aktuálnych dňoch vysporiadava s dvoma odlišnými situáciami. Zatiaľ čo u mužov nie je jasné, ako sa bude pokračovať na
nadviazanú robotu z predčasne ukončenej sezóny, tak mládež môže opätovne vonku trénovať. A v hre je tak stále dokončenie súťažného ročníka.

Muži rozmýšľajú ako ďalej
Výkladná skriňa Iskry Svit - muži, sú už
druhý mesiac na predčasnej dovolenke.
Všetko spôsobila aktuálna celosvetová
situácia s koronavírusom. Tá mala za následok aj predčasné ukončenie sezóny
2019/2020 Slovenskej basketbalovej ligy.
Mnoho klubov tak zatiaľ rozmýšľa, čo
a ako ďalej, „medvede“ nevynímajúc.
„Všetci sa tešili na vyvrcholenie sezóny.
Namiesto toho prišiel okamžitý koniec
sezóny a my sme momentálne vo veľkej
neistote, čo bude ďalej. Vedenie klubu
v krátkej budúcnosti rozanalyzuje situáciu a povieme si ako ďalej. My sme zvyknutí pracovať s nižším rozpočtom ako
konkurencia, tak verím, že prežijeme aj
túto mimoriadnu situáciu. Zostáva len veriť, že všetky kluby prežijú a nová sezóna
sa bude hrať. My urobíme všetko pre to,
aby sme do novej sezóny postavili konkurencieschopný tím. Sme jediný klub,
ktorý odohral všetky extraligové sezóny
od rozdelenia Československa a chceme,
aby to bola pravda aj v budúcej sezóne,“
prezradil prezident klubu Ján Drobný.

nej sezóny. Pre 19-ročného rozohrávača
Adama Mončeka to bola vôbec prvá sezóna v najvyššej súťaži. Rodák z Košíc ju
strávil pod Tatrami, kde sa vypracoval na
dôležitého člena zostavy.
„Máloktorý tím by do mňa zo začiatku
vložil takú dôveru ako Svit. Moja minutáž
na začiatku sezóny bola naozaj veľká, čím
som získal určite veľa skúseností do ďalších rokov. Veľmi som si to vážil a z časti

Kým muži museli predčasne ukončiť
súťažný ročník, tak v mládežníckych kategóriách sa zápasy odložili na neurčito.
Podľa ideálneho scenára sa rozhodne
o tituloch majstra Slovenska v letných
mesiacoch, tak deklarovala aj Slovenská
basketbalová asociácia (SBA).
Postupné zlepšovanie situácie napokon
v apríli umožnilo mnohým našim kategóriám za prísnych hygienických podmienok
opätovne naštartovať tréningový proces
vonku. K obľúbenej činnosti sa mohli vrátiť
napríklad prípravkári, starší žiaci a mnohé
ďalšie budúce nádeje Iskry Svit.
Využili k tomu aj pomoc od SBA v podobe lôpt na vonkajšie prostredie, respektíve vhodných priestorov v rámci Svitu. Zostáva už len dúfať, že v najbližších
dňoch či týždňoch sa opätovne budú
môcť vrátiť aj do športovej haly, aby dokončili svoju začatú robotu.
Michal Duchovič
foto: P. Kostka

Monček ďakuje za šancu v A-tíme
V družstve trénera Rudolfa Juga patril
k najpríjemnejším prekvapeniam nedávMesačník MsÚ vo Svite. Vydáva MsÚ, Hviezdoslavova 32, Svit, IČO: 00326607. Predseda redakčnej rady
Ing. Ján Hutník, prednosta MsÚ Svit. Adresa: MsÚ Svit (redakcia@svit.sk, Daniela Virostko - daniela.virostko@
svit.sk). Reg. č. EV 1268/08, ISSN 1339 116X. Tlač: Marek Rázga, Svit. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo výberu, redakčnej úpravy a krátenia príspevkov. Príspevky sú zverejňované bez
nároku na honorár. Uzávierka čísla bola 7. 5. 2020. Foto na titulke: Peter Kostka
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