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Milí Sviťania,
nový rok 2018 sa rozbehol naplno a ani sme sa nenazdali,
už je tu jeho druhý mesiac. Začiatok roka je pre každého vždy
časom nových príležitostí, či predsavzatí. Každý z nás verí
a dúfa, že nový rok bude aspoň o niečo lepší ako ten minulý,
aj keď pre niekoho mohol byť minulý rok tým najšťastnejším,
pre iných možno nie, veríme, že aj tento „osmičkový“ bude
stáť za to. Život máme predsa len jeden, tak ďakujme za každý
jeden deň, ktorý máme, venujme sa viac rodine a priateľom,
častejšie sa usmievajme, viac snívajme, milujme, objímajme...

Novoročné
stretnutie JDS
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Svit vo filme
Backstage
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Prajeme Vám, aby ste do tohto nového roku vykročili tou
správnou nohou, aby ste začali novú prázdnu 365- stranovú
knihu písať najlepšie ako viete a aby ste využili čo najviac
príležitostí, ktoré Vám život prinesie. Nech Vám slúži zdravie,
nech ste šťastní, úspešní a nech sa Vám splnia všetky Vaše sny
a tajné priania.
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Skúsme sa zamyslieť

ZO ŽIVOTA V MESTE

Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit zasadalo dňa 14. decembra 2017 na svojom
32. zasadnutí. Dôležitým programom zasadnutia bolo prijatie Programového rozpočtu Mesta Svit na rok 2018 a schválenie
Integrovaného obslužného miesta občana
(IOMO) za účelom možnosti vybavovať vyhotovenie výpisov z registra trestov, z listu
vlastníctva alebo z obchodného registra
pre potreby občanov.

MsZ zobralo na vedomie
l Správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia uznesení MsZ mesta Svit
l Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018 a návrhy rozpočtov na roky 2019 a 2020

MsZ sa uznieslo na
l VZN Mesta Svit č. 1/2018 o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov v školách a školských zariadeniach a o zápise detí do základných škôl
zriadených Mestom Svit
l VZN Mesta Svit č. 2/2018, ktorým sa
schvaľuje Bezpečnostná politika prevádzkarne integrovaného obslužného miesta
l VZN Mesta Svit č. 3/2018 o financovaní
základných umeleckých škôl, materských
škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit
l VZN Mesta Svit č. 4/2018 o zavedení
a poskytovaní elektronických služieb

MsZ schválilo
l Plán kontrolnej činnosti hlavného kon-

trolóra mesta Svit na I. polrok 2018 a poverilo hlavného kontrolóra mesta Svit vykonať kontroly podľa schváleného plánu
kontrolnej činnosti
l Vyrovnaný Programový rozpočet MESTA
SVIT na rok 2018 v príjmovej a výdavkovej
časti vrátane finančných operácií a rozpočtov rozpočtových organizácií vo výške
6 392 934 € ako aj zámery, ciele a merateľné
ukazovatele 15 programov bez pripomienok
l Poskytnutie dotácie - finančného príspevku z rozpočtu Mesta Svit spoločnosti ISKRA SVIT, s.r.o., vo výške 50 000 €, občianskemu združeniu Futbalový klub Svit vo výške
20 000 €
l Zasadnutia Mestského zastupiteľstva
a Mestskej rady mesta Svit v kalendárnom
roku 2018

MsZ súhlasilo
l s nájmom pozemkov od prenajímateľa
Slovenská republika, správca majetku Slovenská správa ciest, spolu o výmere 613 m2,
za nájomné v zmysle Znaleckého posudku
č. 101/2017 zo dňa 30.11.2017, vo výške
1 194,12 €/rok, za účelom umiestnenia
stavby „Spoločný chodník pre cyklistov
a chodcov - pozdĺž cesty I/18“ na dobu určitú 30 rokov, s tým, že nájomný vzťah nebude možné skončiť do 5 rokov po ukončení
realizácie aktivít projektu v zmysle žiadosti
o NFP

MsZ zvolilo
l Ing. Ingrid Korenkovú za tajomníčku
Komisie finančnej, správy majetku mesta,

podnikateľských činností, obchodu, služieb
a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit namiesto Ing. Aleny Balogovej, ktorá sa vzdala
funkcie z dôvodu odchodu do dôchodku

V rámci interpelácií
D. Vojsovičová požiadala primátora
o informácie k plánovanému projektu
opravy a renovácie miestnych komunikácií a parkovacích miest, a to najmä ako
je časovo naplánovaná realizácia tohto
projektu, nakoľko sa jedná o finančne náročný projekt, ktorý zaťaží povinnosťou
splácania naše mesto na niekoľko rokov
a o ktorom nemajú informácie občania ani
poslanci.
M. Škvarek odpovedal, že od nového
roka budú prebiehať rokovania ohľadom
tejto problematiky a bude sa to prejednávať aj v jednotlivých komisiách.

V diskusii
M. Škvarek informoval o zahraničnej
pracovnej ceste, kde bol pozvaný spolu
s R. Abrahámom vedením mesta Knurów
pri príležitosti oslavy baníkov, patrónky
mesta Knurów Barbory. Ďalej informoval
o výsledku výberového konania na riaditeľa
Spojenej školy vo Svite. Ing. Elena Berezovskijová bola menovacím dekrétom menovaná od 1.1.2018 riaditeľkou Spojenej školy, Mierová vo Svite. Taktiež dodal, že nové
výberové konanie je vypísané aj na pozíciu
riaditeľky Materskej školy. Nakoniec poďakoval v mene vedenia mesta a kolegov
Ing. Alene Balogovej pri príležitosti jej odchodu do dôchodku za roky odpracované
na Mestskom úrade vo Svite a poprial jej
veľa zdravia a zaslúžený oddych.
L. Jašš ako predseda Dozornej rady

Uľahčite si vybavovanie úradných záležitostí
Integrované
obslužné miesto občana
(IOMO) vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí. Od 1. januára
2018 je vo Svite spustené ďalšie Integrované obslužné miesto
občana (IOMO). Stránky vybaví Matričný
úrad na Mestskom úrade vo Svite v zmysle úradných hodín mesta.
IOMO ponúka prístup k elektronickým
službám štátu na jednom asistovanom
mieste - rýchlejšie, jednoduchšie a pod
spoločnou strechou. Šetrí vám nielen čas,
ale aj peniaze.
Stačí navštíviť pracovisko IOMO a na
jednom mieste vybavíte:
l Výpis z listu vlastníctva
l Výpis z obchodného registra
l Výpis z registra trestov
Ponuka služieb sa bude postupne
rozširovať. Zoznam služieb je k dispozícii
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na www.iomo.sk. Všetky vydávané dokumenty sú platnými verejnými listinami
použiteľnými na právne účely.

Výpis z listu vlastníctva
Na ktoromkoľvek IOMO môžete požiadať o vydanie výpisu za nehnuteľnosti,
ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na Slovensku bez regionálnej viazanosti. Nie
je tak potrebné navštíviť IOMO v mieste
vášho trvalého bydliska.
List vlastníctva je záznam, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti.
Obsahuje údaje o nehnuteľnosti,o vlastníkoch, ťarchy (záložné právo, vecné bremeno) a spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti (kúpa, darovanie, dedenie, súdne
rozhodnutie).
Výpis z listu vlastníctva je verejná listina, ktorá obsahuje údaje zapísané v liste
vlastníctva ku dňu vyhotovenia výpisu.
Na pracoviskách IOMO môžete získať:

l úplný Výpis z listu vlastníctva, ktorý
obsahuje všetky údaje zapísané v liste
vlastníctva,
l čiastočný Výpis z listu vlastníctva,
ktorý obsahuje iba časť údajov zapísaných
v liste vlastníctva (len vybraných vlastníkov, nehnuteľnosti, stavby, parcely - ak ich
je na liste vlastníctva uvedených viac).
O Výpis z listu vlastníctva môže požiadať ktokoľvek, aj keď nie je vlastníkom
nehnuteľnosti. O Výpis z listu vlastníctva,
ktorý bude obsahovať rodné číslo, môže
požiadať iba majiteľ nehnuteľnosti alebo jeho splnomocnenec, ktorý predloží
úradne overené splnomocnenie. Občan
sa pri vybavovaní Výpisu z listu vlastníctva preukazuje platným občianskym
preukazom alebo cestovným pasom. Žiadosť o vydanie Výpisu z listu vlastníctva
sa vybavuje do 24 hodín alebo v ďalší
pracovný deň v prípade podania žiadosti
cez víkend, alebo vo sviatok.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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Bytového podniku tiež vyjadril poďakovanie za príkladnú prácu v Dozornej rade
a v meste. Poprial všetkým pokojné sviatky
a do nového roka všetko najlepšie.
M. Smatanová poďakovala mestu za realizáciu komunitnej miestnosti za Jednotu
dôchodcov a ostatné organizácie, takisto
aj nadácii Chemosvit, ktorá prispela 2 počítačmi a tlačiarňou a v neposlednom rade
aj Ing. Pjatákovi za inštaláciu. Tiež pripomenula, že 24.1.2018 o 13.30 hod. sa uskutoční pietny akt kladenia vencov a následne
o 15.00 hod. v Spolcentre stretnutie vedenia mesta, poslancov, Jednoty dôchodcov
a Zväzu protifašistických bojovníkov.
D. Vojsovičová poznamenala, že bodom
programu dnešného zastupiteľstva bolo aj
schválenie Programového rozpočtu mesta.
Finančná komisia predložila k schvaľovaniu
rozpočtu vyjadrenie s rizikami. Vyjadrila
svoj názor, že mesto míňa priveľa financií na svoju prevádzku a málo na riešenie
potrieb a požiadaviek obyvateľov. Touto
cestou požiadala, aby sa v novom rozpočtovom roku pristupovalo pri schvaľovaní
predkladaných rozpočtových opatrení
obozretne a po dôkladnom zvážení výhod
a rizík. Popriala krásne Vianočné sviatky
v kruhu najbližších a v Novom roku len
správne rozhodnutia.

JANUÁR
Na svojom 33. zasadnutí dňa 25. januára
2018 sa Mestské zastupiteľstvo mesta Svit
zaoberalo návrhmi na predaj majetku, rozpočtovými opatreniami na úpravy Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2018, dotáciami súkromnej umeleckej škole ako aj súkromnej
materskej škole a návrhom projektu špeciálneho financovania „Obnova a výstavba

miestnych komunikácií v meste Svit“.

MsZ zobralo na vedomie
l Informáciu o schválených uzneseniach
a všeobecne záväzných normách mesta
v roku 2017, Ročnú správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
a Správu o vybavovaní sťažnosti a petícií
v pôsobnosti mesta Svit za rok 2017
l Správu o kontrolnej činnosti Dozornej
rady spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT,
s.r.o., zo dňa 7. decembra 2017
l Predloženie žiadosti Futbalového klubu
Svit o finančnú podporu v rámci projektu
Slovenského futbalového zväzu „Podpora
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry - 2. etapa“ na výstavbu futbalového tréningového ihriska na pozemku KN C
parc. č. 406/2 v k.ú. Svit

MsZ konštatovalo, že
l mesto Svit má s Futbalovým klubom Svit
uzavretú Zmluvu o bezplatnom užívaní pozemku, predmetom ktorej je užívanie pozemku parc. č. 406/2 na dobu neurčitú
l v prípade, že Futbalovému klubu Svit
bude schválený finančný príspevok na rok
2018 z projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie
a výstavby futbalovej infraštruktúry“, MsZ
mesta Svit bude rokovať o schválení spoluúčasti mesta Svit na financovaní predmetného projektu

MsZ schválilo
l Predaj nehnuteľností - záhradky v ZO
Breziny - formou obchodnej verejnej súťaže za kúpnu cenu vo výške minimálne
7,50 € /m2 pozemku a prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu na spoločných pozemkoch a podmienky obchodnej verejnej

súťaže (nájdete na www.svit.sk)
l Predaj nehnuteľnosti: byt č. 10 v bytovom dome na Ulici P. Jilemnického
vo Svite, súpisné č. 838, vchod č. 37,
1. poschodie (2. NP) formou obchodnej
verejnej súťaže za kúpnu cenu vo výške minimálne 39 168 € a podmienky obchodnej
verejnej súťaže (nájdete na www.svit.sk)
l Zmenu uznesenia MsZ mesta Svit
č. 123/2017 zo dňa 26.10.2017 z dôvodu
zmeny vlastníka bytu
l Rozpočtové opatrenie na úpravu Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2018 na zmeny
rozpočtu z dôvodu pridelenia účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných
prostriedkov zo zahraničia poskytnutých
na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí
účel daru
l Dotáciu spoločnosti Fantázia Svit,
s.r.o., ako zriaďovateľovi SZUŠ Fantázia
na úhradu nákladov tejto školy v súlade
s §6a zákona č. 597/2003 Z.z. v znení z.n.p.
pre rok 2018 vo výške 266 000 €
l Dotáciu spoločnosti Kidsfun, s.r.o., Štôla
ako zriaďovateľovi Súkromnej materskej
školy Kidsfun na úhradu nákladov tejto školy v súlade s §6a zák. 597/2003 Z.z. v z.n.p.
pre rok 2018 vo výške 26 527 €
l Rozpočtové opatrenie na úpravu Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2018 na zabezpečenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia objektu materskej školy Ul. kpt.
Nálepku, Svit“ realizovaného na základe
rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP
v rámci výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12 vo
výške 21 566 €
l Rozpočtové opatrenie na úpravu RozPokračovanie na strane 4

SADZOBNÍK poplatkov pre aktuálne poskytované služby Integrovaného obslužného miesta občana
Popis

Súdny/ Spr.
poplatok

Asistenčný
poplatok

SPOLU

Sprostredkovanie Výpisu z katastra nehnuteľností za každých aj
začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov
v rámci jedného výpisu podľa položky 10 písm. a) prvého bodu
sadzobníka správnych poplatkov.

4,00 €

3,90 €

7,90 €

0,00 €

4,50 €

4,50 €

Služba
Výpis z listu
vlastníctva

Výpis
Sprostredkovanie vyhotovenia a vydania Výpisu z obchodného
z obchodného registra podľa položky 24b písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov.
registra
Výpis
z registra
trestov

Sprostredkovanie Výpisu z registra trestov, poskytnutia Výpisu
z registra trestov obsahujúceho informácie o odsúdení v inom
členskom štáte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) podľa
položky 30 sadzobníka súdnych poplatkov.

2,00 €

1,90 €

3,90 €

Iné podania

Podanie vo veci, ktoré nie je uvedené v sadzobníku poplatkov.

0,00 €

8,00 €

8,00 €

Výpis z obchodného registra
Obchodný register je verejný zoznam,
do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa
podnikateľov. Obsahuje obchodné meno,
ROČNÍK XVII - FEBRUÁR 2018

sídlo, identifikačné číslo, predmet podnikania, štatutárny orgán, spôsob konania
a zoznam konateľov. Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje
údaje zapísané v Obchodnom registri ku

dňu vyhotovenia výpisu. Na pracoviskách
IOMO môžete získať Výpis z obchodného
registra použiteľný na právne účely.
O výpis z obchodného registra môže
Pokračovanie na strane 4
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ZO ŽIVOTA V MESTE
Pokračovanie zo strany 3

počtu Mesta Svit pre rok 2018 na zabezpečenie projektových dokumentácií
a zmeny územného plánu mesta Svit
v celkovej výške 13 000 €
l Rozpočtové opatrenie na úpravu Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2018 za účelom
zakúpenia varného kotla pre ŠJ ZŠ Komenského vo výške 5 000 €
l Dodatok č. 9 Zakladateľskej listiny a úplné znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.

MsZ neschválilo
l Projekt špeciálneho financovania „Obnova a výstavba miestnych komunikácií
v meste Svit“ s prvou etapou (rekonštrukcia
častí ulíc Štúrova vnútroblok - pozdĺž oplotenia Spojenej školy, 9. mája vnútroblok
výstavba, 327 parkovacích státí z toho na
Uliciach Štúrova 57, 9. mája vnútroblok 99,
P. Jilemnického 58, Kukučínova vnútroblok 85, Školská 28, rekonštrukcia obslužnej komunikácie pri Ihlatexe - prepojenie
Ul. Mierová s chodníkom popri ceste I/18,
rozšírenie Ulice Školská s výstavbou chodníka a parkovacích státí, výstavba chodníka
od podjazdu popod železnicu ku kostolu
v Podskalke), vo výške 1 505 000 €

MsZ odvolalo
l Mgr. B. Blaščákovú z Komisie pre Zbor
pre občianske záležitosti pri MsZ mesta Svit,
Ing. A. Balogovú z funkcie členky dozornej
rady BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s.r.o. a Ing.
I. Husa z Komisie finančnej, správy majetku
mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta
Svit z dôvodu vzdania sa vykonávanej funkcie zo strany týchto členov komisie

MsZ zvolilo
l PhDr. Soňu Andrašovú za členku Komisie
pre Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ

V diskusii
J. Hutník upozornil, že do 31.3.2018 je
potrebné podať Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
verejného funkcionára mesta Svit podľa čl.
7 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
D. Vojsovičová uviedla, že v 2016 zakúpili TS Svit súpravu - Infraset na vysprávku výtlkov na asfaltových komunikáciách
a keďže aktuálne máme v meste niekoľko výtlkov, ktoré znepríjemňujú motoristom jazdenie napr. na úrovni bývalého
Motorestu, opýtala sa, prečo nie sú takéto

Od 1. januára 2018 nadobudla v súvislosti s novelou zákona č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci účinnosť aj novela
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, prostredníctvom ktorej štát zvýšil
niektoré správne poplatky. Zmenili sa aj poplatky na matrike a pri osvedčovaní podpisov a listín, ktoré vyberá matričný úrad (ako štátny orgán), resp. obec alebo mesto.
Čoho sa zmeny výšky správnych poplatkov týkajú?
1) Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis - 2,- €
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a podpis - 5,- €
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných
listín (apostilla) - 10,- €
2) Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis
registra trestov - 2,- €
3) Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík - 2,- €
4) Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti - 10,- €
5) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi
štátnymi občanmi Slovenskej republiky - 20,- €
6) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi
občanmi Slovenskej republiky - 20,- €
7) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20,- €
8) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 70,- €
9) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi
štátnym občanom Slovenskej republikya cudzincom alebo medzi cudzincami - 35,- €
10) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky
		 a cudzincom - 66,- €
11) Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 200,- €
12) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt - 200,- €
Pokračovanie zo strany 3

požiadať ktokoľvek bez udania konkrétneho dôvodu. Občan sa pri vybavovaní
Výpisu z obchodného registra preukazuje platným občianskym preukazom alebo
cestovným pasom.
Žiadosť o vydanie Výpisu z obchodného registra sa vybavuje na počkanie.

Výpis z registra trestov

OZNAM
Odbor územného plánovania
a životného prostredia
je od 5. februára 2018 presťahovaný
v rámci budovy Mestského úradu
vo Svite na druhé poschodie vľavo.
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výtlky opravované zakúpenou súpravou.
D. Čendula odpovedal, že TS vedia Infraset využiť pokiaľ teplota neklesne pod
-5°C, v prípade nižšej teploty je to maximálne neefektívne. Vhodnejšie podmienky
na opravu výtlkov touto technológiou sú
len vtedy, ak je teplota nad 0. Začnú od
pondelka ulicou Kpt. Nálepku pri Motoreste a ak budú priaznivé podmienky, tak
budú pokračovať ďalej v meste. Technické
služby nemajú samostatnú partiu zamestnancov na opravu na výtlkov.
JH, MB

Register trestov je evidencia spáchaných
trestných činov fyzických osôb. Výpis z registra trestov je listina, ktorá preukazuje, či
osoba bola alebo nebola odsúdená a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zahladené
(vymazané).
Občan Slovenskej republiky sa pri vybavovaní Výpisu z registra trestov preukazuje platným občianskym preukazom alebo
cestovným pasom vrátane originálu alebo
overenej kópie rodného listu. Občan Českej

republiky sa preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom
vrátane originálu alebo overenej kópie rodného listu. Cudzinec sa preukazuje platným
cestovným pasom vrátane úradne preloženej kópie rodného listu.
Žiadosť o vydanie Výpisu z registra trestov sa vybavuje okamžite na počkanie,
najneskôr však do dvoch hodín, ak bola
žiadosť podaná do 13.00 hod. V prípade
podania žiadosti po 13.00 hod. je žiadosť
vybavená v nasledujúci deň.
Platby za asistované služby IOMO sa riadia Sadzobníkom úhrad za činnosť IOMO
podľa Vyhlášky č. 25/2014 Z. z. v znení
neskorších predpisov. Žiadateľ uhrádza
za jednotlivé služby aj správny/súdny poplatok podľa platného zákona č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch alebo zákona
č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o
poplatku za výpis z registra trestov.
LF
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
nej stanici vo Svite a dovolím si tvrdiť,
že táto stanica patrí medzi najkrajšie na
Slovensku. Vizuálne je veľmi zaujímavá,“ skonštatoval tanečník zo skupiny The
Pastels Miroslav Balogh, ktorý vo filme
stvárňuje Brka.
Úsmevné a nezabudnuteľné spomienky na Svit má aj známy choreograf Miňo
Kereš. „Svit má pre mňa výnimočný význam. Práve tu som sa zúčastnil prvej
veľkej tanečnej súťaže v mojich tanečných začiatkoch. Bolo skvelé sa tam
vrátiť, zaspomínať si na svoje začiatky,
a zároveň natočiť niečo úplne nové,“
povedal.

Obrovská dávka energie
Z natáčaní si celý štáb odniesol mnoho
zážitkov. „Pre mňa bola najväčším zážitkom tanečná show, ktorú sme natáčali
ako poslednú. Bolo tam veľmi veľa talentovaných a vynikajúcich tanečníkov

Významná rola Svitu vo filme Backstage
Slovenský tanečno - hudobný film
Backstage stvárňuje tanečníkov z mesta
Svit, ktorí snívajú o tom, že sa jedného
dňa stanú slávnymi a bohatými. Na ceste
za ich snom čelia rôznym prekážkam. Ich
vzťahy a charaktery sú podrobené ťažkej
skúške.
Poslednú tanečnú scénu filmu natáčal štáb pod vedením režisérky Andrey
Sedláčkovej a producentov Silvie Panákovej a Erika Panáka začiatkom januára
v Poprade. Herecké majstrovstvo predvedú známi herci Mária Havranová (Mary),
Ondrej Hraška (Hugo) i mnohí ďalší.
O tanečnú stránku filmu sa postaral choreograf Miňo Kereš. Tanečné choreografie z dielne tanečnej skupiny The Pastels
a ďalších úspešných zoskupení budú jed-

ným z nosných pilierov filmu. Premiéru
bude mať už v polovici marca v slovenských kinách.

Prečo Svit?
Jedným z kľúčových miest vo filme je
mesto Svit. „Podľa scenára sa mal príbeh
odohrávať v malom meste. Hľadali sme
industriálne mesto s peknou železničnou stanicou a tatranskými štítmi v pozadí. Baťovská architektúra domčekov
je nádherná, zaujímavá a ojedinelá. Svit
bol pre mňa jednoznačnou voľbou,“
prezradila režisérka filmu Andrea Sedláčková.
Tanečníkov i hercov očarili priestory
železničnej stanice. „Tanečná skupina
West Coast Crew trénuje na železnič-

zo Slovenska i Čiech, kvalitná hudba,
perfektné choreografie. Myslím si, že
práve toto natáčanie bolo pre všetkých
zúčastnených výnimočné,“ uviedla producentka filmu Silvia Panáková.
Film nie je len o priateľstve, láske, tanci, hudbe, vášni, sklamaniach, ale aj o porozumeniach. Zobrazuje nástrahy televíznej show a porovnáva život v menšom
meste s Prahou. „Film nie je len o hip-hope, ale aj o mnohých iných témach, ako
sú napríklad medziľudské vzťahy. Témy
sa dotýkajú všetkých generácií. Je to
príbeh súčasný, autentický a originálny.
Film sa nepodobá na ostatné, je veselý
a dojemný, sú v ňom krásne tanečné
scény a má veľkú energiu,“ uzavrela režisérka Andrea Sedláčková.
DP

Ples primátora v štýle oldies
Plesovú sezónu vo Svite otvoril už tradične 3. Ples primátora
mesta Svit. Plesajúci hostia sa zišli v sobotu 20. januára 2018 v kaviarni Hotela Spolcentrum, kde sa výborne zabávali a vychutnávali
si úžasnú atmosféru navodenú nielen štýlovou interiérovou výzdobou, ale aj skvelým programom.
Prítomných hostí na začiatku plesu privítal primátor mesta Miroslav Škvarek, ktorý následne elegantným tancom spolu s manželkou otvoril plesový večer. Celým večerom všetkých prítomných sprevádzala talentovaná moderátorka Rádia Vlna Martina Záchenská
a o skvelú hudobnú produkciu sa postarala hudobná skupina Abracadabra. Hostia neskrývali nadšenie ani z hviezd večera - „náhradníkov“ svetoznámej skupiny Modern Talking vo formácii reloaded
a troch známych speváčok (Kristína Mečko, Mária Lechmanová,
Lenka Rakar) v hudobnom zoskupení pod názvom Lady Colors.
Hostia tretieho primátorského plesu si užívali noc v krásnom prostredí a skvelej atmosfére, o ktorú sa okrem mesta Svit a jeho primátora zaslúžili aj reklamní partneri – EUROVIA SK, a.s., Podtatranská
vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Palstav Slovakia, s.r.o.,
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., a TroligaBus, s.r.o..
LF
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Na veľkej lyžovačke

Deň otvorených dverí
Štvrtok 14. 12. 2017. Pracovný deň ako
každý iný. A predsa, pre našu školu je veľmi dôležitý. Deň otvorených dverí u nás
– v Strednej odbornej škole vo Svite.
Očakávame desiatky detí a ich rodičov z blízkeho okolia i zo vzdialenejších
kútov Slovenska. Chceme im predstaviť
našu vzdelávaciu inštitúciu. Ukázať im,
aké odbory môžu žiaci u nás študovať,
čo všetko im môže škola ponúknuť. A je
toho skutočne veľa!
Prvé stránky histórie našej školy sa
začali písať v roku 1939 - v Baťovej škole
práce. Neskôr sa vo Svite vyprofilovali tri
stredné školy, ktoré sa 1. 7. 2005 opäť vrátili pod jednu strechu - Strednú odbornú
školu vo Svite.
V súčasnosti poskytujeme 364 žiakom
vzdelávanie v nosných odboroch - chémia,
polygrafia, doprava a odevníctvo. Môžeme
ponúknuť bohatú mimoškolskú i projektovú činnosť. Stačí sa pozrieť na našu webovú stránku (www.sossvit.edupage.org).
Novinkou od 1. 9. 2018 bude možnosť
štúdia v duálnom vzdelávaní. Oslovili
nás firmy Falke Slovakia a ChemosvitFibrochem s možnosťou štúdia takouto
formou. Samozrejme, že sme súhlasili.
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Naším cieľom je predsa absolvent, ktorý
je uplatniteľný na trhu práce.
Ale späť ku dňu otvorených dverí. Príjemne nás prekvapil počet návštevníkov.
Cez 100 žiakov a rodičov s vážnym záujmom o štúdium v našej škole. Tí, ktorí
prišli zo vzdialenejších kútov Slovenska,
si prezreli aj priestory nášho školského
internátu. Veľmi sme ocenili veľkú účasť
pozvaných hostí, a to primátora mesta
Svit, zástupcov firiem Chemosvit, a.s.,
Chemosvit Fibrochem, a.s., Tatrasvit, a.s.,
Falke Slovakia, s.r.o., riaditeľky ZŠ Komenského vo Svite a iných, ktorí ocenili posun
školy dopredu, jej pozdvihnutie sa a zviditeľnenie za posledné roky.
Myslím, že všetci, ktorí nás počas DOD
navštívili, odchádzali s dobrým dojmom,
že vo Svite existuje stredná škola, ktorá
má čo ponúknuť a ktorá plní svoj vytýčený cieľ: vychovať absolventov potrebných pre naše firmy alebo ich pripraviť na
štúdium na vysokej škole. Počas celého
DOD vládla príjemná atmosféra.
Teší ma, že v SOŠ vo Svite pracuje
úžasný kolektív zamestnancov a žiakov,
čo sme na DOD opäť potvrdili.
EN

Už tradične sme v materskej škole
využili priaznivé snehové podmienky
a odštartovali sme lyžiarsky kurz pre
predškolákov v Lopušnej doline v dňoch
17.1. - 23.1.2018, ktorého sa zúčastnilo 37
detí.
Keďže deti sú najzraniteľnejšími lyžiarmi, dbali sme na vhodnú kompletnú výstroj s ochrannými prostriedkami (prilba,
lyžiarske rukavice, lyžiarske okuliare
a ochranná vesta), aby sme dodržali najdôležitejšiu zásadu - zásadu bezpečnosti.
Pri nácviku lyžovania dodržiavali skúsení
inštruktori v spolupráci s učiteľkami postupnosť krokov od ľahšieho k ťažšiemu,
od jednoduchého ku komplexnému
s využitím primeranej motivácie, čím
u detí dosiahli radosť z pohybu na lyžiach.
Malí lyžiari preukázali v úvode svoje lyžiarske zručnosti a na základe toho
boli rozdelení do družstiev primeraných
ich momentálnym skúsenostiam. Počas kurzu sa hravou formou naučili padať, vstávať a jazdiť na vleku. Na svahu
zvládli zjazd po spádnici, tí skúsenejší
zvládli obojstranný prívrat, zastavenie
v prívrate, jazdu po nerovnosti a oblúk
v obojstrannom prívrate. V záverečných

„lyžiarskych pretekoch“ preukázali svoju
šikovnosť, obratnosť, rovnovážne schopnosti a predovšetkým nevyčerpateľné
množstvo energie a radosti z pohybu.
Z lyžiarskeho kurzu odchádzali „hrdí malí
lyžiari“ odmenení nielen medailou, diplomom a sladkou odmenou, ale aj s množstvom nádherných športových zážitkov
a dobrodružstiev. Veríme, že prvé kroky
na lyžiach, prvá jazda na vleku, prvý pád
a prvé lyžiarske preteky zanechajú v deťoch pozitívne spomienky, na ktoré si radi
zaspomínajú aj po rokoch a fotografie,
ktoré zachytávajú ich lyžiarske momenty,
im s odstupom času vyčaria opäť úsmev
na tvári.
Ďakujeme všetkým inštruktorom, pani
učiteľkám a prevádzkovým zamestnancom, ktorí prispeli k úspešnému lyžiarskemu výcviku a už teraz sa tešíme na
ďalšiu lyžovačku.
Mgr. A. Hurčalová
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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VIANOČNÝ JARMOK DOBRA

Dobrý skutok
Po roku sme navštívili klientov Centra sociálnych služieb v Batizovciach.
Dominika Bódyová a Dárius Rojko, žiaci
8. A triedy, odovzdali vianočné pozdravy
klientom, ktorých veľmi potešili v predvianočnom čase. Radosť bola obrovská.
Po roku sme opäť urobili dobrý skutok.
Ďakujeme veľmi pekne za tento úžasný deň. Teší nás, že sme mohli vyčariť
úsmev na tvárach ľudí, ktorí sú na našu
pomoc odkázaní.
Žiaci SŠ, Mierová

Niekto raz povedal, že Vianoce nie sú ani tak veľmi o otváraní darčekov ako o otváraní sŕdc. Naše deti nás opäť raz presvedčili, že majú obrovské srdcia a konať dobro je
pre ne príťažlivé. Už po piatykrát sme sa stretli v priestoroch školy na vianočnom jarmoku DOBRA. Atmosféra bola sviatočná, vianočná a hlavne voňavá. Srdiečko hlinené,
medovníkové, vyšívané či čipkované, drevený koník, mydielko, sviečka, chutný koláčik,
vianočné oblátky či iné prekvapenia potešia našich blízkych možno aj pod vianočným
stromčekom. Deti boli mimoriadne štedré, či už ako predávajúci, alebo ako kupujúci.
Dobročinným výťažkom 737,28 € máme možnosť opäť pomôcť a aspoň trošku spríjemniť Vianoce niekomu, kto to potrebuje. Drahé deti a kolegovia, milí rodičia, otvoriť
naše srdcia sa nám podarilo vďaka našej spolupráci. Zo srdca ďakujeme.
EB

Karneval v Podskalke

Z Mierovky do celého sveta
Každý rok si v septembri pripomíname Európsky deň jazykov. Ani tentokrát
tomu nebolo inak, s podtitulom „Pohľadnica letí svetom“. Rozhodli sme sa zdokonaliť v písaní pohľadníc a poslať ich do celého sveta, ľuďom viac i menej známym.
Žiaci si precvičili slovnú zásobu, gramatiku a krátke konverzačné frázy. Spolu sme
písali spevákom, hercom, školám, reštauráciám, Princovi Williamovi i Banke Anglicka. Spolu sme poslali 152 pohľadníc
a listov. Žiaci sa rozhodli písať do anglicky
hovoriacich krajín i do Nemecka, Ruska,
Talianska a Českej republiky. S radosťou
ROČNÍK XVII - FEBRUÁR 2018

sme privítali odpovede od speváčky Zary
Larson, Princa Williama, Bank of England,
základnej školy v Anglicku, Nemecku
a mnohé ďalšie.
Spolu so žiakmi sme spoznali nových
ľudí, dozvedeli sa niečo o ich živote a krajine. Tohtoročný Európsky deň jazykov
nám znova pripomenul, že spoznávanie
iných krajín a komunikácia tvoria súčasť
nášho celoživotného vzdelávania a učia
nás tolerancii.
A my neustále s napätím čakáme, kto
ďalší nám odpíše.
Mgr. Jana Mlynarčíková

Únia žien v Podskalke usporiadala
a potešila detičky karnevalom. Počas celého karnevalu panovala dobrá nálada.
Zabávali aj mladší, aj starší. Program bol
veľmi pekný a všetkých potešil. Tešíme sa
na ďalšie spoločné stretnutia.
Iveta Kudlačová
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Primátor vymenoval
riaditeľku materskej školy
Na výstave SVET HÚB
v Košiciach
V nedeľu 14. januára 2018 sa mladí prírodovedci zúčastnili exkurzie v Košiciach.
Prezreli sme si výstavu SVET HÚB v budove Východoslovenského múzea.
Nevynechali sme ani prehliadku centra Košíc. Zaujali nás historické budovy,
a to Dóm svätej Alžbety, Urbanova veža,
Štátne divadlo i park, v ktorom sme pozorovali veľký počet holubov.		
RNDr. Danica Božová

Od začiatku nového školského roka pôsobí vo Svite ako samostatný právny subjekt
Materská škola, Mierová 141, ktorá vznikla spojením Materskej školy na Mierovej ulici
a Materskej školy na Školskej ulici.
Na základe tejto skutočnosti bolo vyhlásené výberové konanie na riaditeľku materskej školy, do ktorého sa mohli prihlásiť záujemcovia spĺňajúci zákonné požiadavky.
Po ukončení výberového konania primátor mesta Miroslav Škvarek v utorok 23. januára 2018, s účinnosťou od 1. februára 2018, vymenoval na návrh rady školy do funkcie
riaditeľky Materskej školy, Mierová 141 Máriu Zentkovú, ktorá doposiaľ zastávala funkciu riaditeľky Materskej školy na Ulici Mierovej a do vymenovania riaditeľa bola aj poverenou riadením Materskej školy, Mierová. Materská škola, Školská 21 je od začiatku
nového školského roka elokovaným pracoviskom Materskej školy, Mierová.
Pani riaditeľke prajeme veľa šťastia, zdravia, pracovných úspechov, tvorivých síl, životného optimizmu a v neposlednom rade i veľa šikovných detí. 		
LF
nôt, zodpovednosti a tolerancie.
„Vedieť analyzovať, hodnotiť a triediť
informácie, kriticky posúdiť mediálne
výstupy či odlišovať dôveryhodné fakty
od poloprávd a klamstiev je pre mladého
človeka v dnešnej hektickej dobe kľúčová
kompetencia pre jeho ďalší osobný i profesionálny rozvoj,“ skonštatoval odborník
na mládežnícku politiku Ľuboš Marcinek.
Účastníci workshopov sa okrem iného dozvedeli, že kyberšikanovanie, teda
opakované a zámerné správanie, ktorého
cieľom je vysmievať sa, ubližovať a ponižovať ostatných na internete, sa od iných
foriem šikanovania odlišuje tým, že:

(NE)BEZPEČNE V SIETI

l si dokáže nájsť oveľa väčšie publikum,
l často zostane nevyriešené,
l sa obeť pred agresorom nedokáže
skryť ani utiecť.

Mesto Svit sa aktívne zapojilo do informačno-vzdelávacej kampane pod
názvom „(Ne)bezpečne v sieti“, ktorú
organizuje Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef ) z Prešova.
V piatok 1. decembra 2017 sa
v priestoroch Centra voľného času vo
Svite uskutočnili diskusné workshopy,
zamerané na bezpečné využívanie internetu a novodobých informačných i komunikačných technológií, ktoré sa stali
súčasťou každodenného života mládeže.
V rámci neformálnych diskusných
stretnutí boli účastníkom poskytnu-

Ďakujeme za ústretovosť a spoluprácu pri realizácii diskusných workshopov
mestu Svit, osobitne vedúcej oddelenia
školstva, mládeže a športu Mestského
úradu Lenke Mačugovej a vychovávateľke Centra voľného času Janke Koreňovej,
ako aj členom Mestského mládežníckeho
parlamentu.
Projekt „(Ne)bezpečne v sieti“ je financovaný z dotácie Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR „Programy pre
mládež 2014 - 2020“, ktorú administruje
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.
ĽM
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té informácie nielen o výhodách, ale aj
o rizikách on-line prostredia. Lektori Ľuboš Marcinek a Ján Smatana vzdelávali
mládežníkov v téme kritické myslenie
a rozpoznanie nenávistných prejavov na
internete prostredníctvom rôznych aktivít, vedených neformálnym spôsobom.
Cieľom podujatia bolo motivovať
a šíriť povedomie i myšlienky kritického
myslenia, ktoré je v súčasnej spoločnosti
veľmi potrebné, aby mladí dokázali odolávať rôznym formám extrémizmu, neznášanlivosti nielen vo virtuálnom svete,
a zároveň posilniť formovanie ich hod-
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Občianske združenie zábavná skupina SVITTASENIOR
Vo Svite je už mnoho rokov veľmi dobrá spolupráca zástupcov mesta so staršími občanmi, organizovanými v kluboch.
V minulosti sa nazývali dôchodcovia, ale
doba premenovala týchto občanov na
seniorov, nakoľko sú odchody do starobných dôchodkov rôzne. Popri nich vznikajú občianske združenia a komunity,
ktoré združujú občanov do skupín, a tak
napomáhajú k lepšiemu prežitiu seniorského veku – jesene života. Tieto aktivity sú rôznorodé, so širokým zameraním
a využitím.
V podtatranskom meste Svit, v mestskej časti Pod Skalkou, sa už šiesty rok
stretávajú seniori pod vedením Alexandra Tokára, ktorý sústredil členov do
zábavnej skupiny SVITTASENIOR. Tento
názov v sebe skrýva názov mesta SVIT,
iniciály zakladateľa Alexandra Tokára
- T - Tokár, A - Alexander a SENIOR. V súčasnosti je v skupine 45 členov a vekový
priemer je nad 72 rokov.
V zábavnej skupine je združená zmiešaná spevácka skupina Senior, ktorá spieva už viac ako desaťročie v okolí. Okrem
toho má aj rôzne vystúpenia v zahraničí
a je držiteľkou Ceny primátora v roku
2010. K nej bola pred šiestimi rokmi
zriadená mužská spevácka skupina Podtatranskí Alexandrovci, ktorí nesú meno
Podtatranci, pretože sú spod Tatier
a Alexandrovci, pretože zakladateľom je
Alexander Tokár.
V začiatkoch boli deviati speváci,
v dnešnej dobe je ich 17, z toho traja sú
muzikanti. Táto skupina je pilierom vystúpení na mestských podujatiach, významných udalostiach doma, ako sú napríklad
oslobodenia Svitu a Popradu pri ukončení vojny, ale aj SNP.
Významným bolo aj stretnutie s novým výberom ruských Alexandrovcov
v umeleckej škole vo februári 2017, po
leteckom nešťastí základnej speváckej
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skupiny, s ktorou si Podtatranskí Alexandrovci zaspievali v roku 2015 v ZŠ Jarná
v Poprade. V januári 2017 dali hold pamiatke zosnulým zaspievaním na zasnežených svahoch v Tatranskej Lomnici,
pretože pre nepriateľské poveternostné
podmienky nemohli pripravené piesne
odspievať na Lomnickom štíte a zaslali
im pietnu listinu do Moskvy.
Najvýznamnejším vystúpením Podtatranských Alexandrovcov bolo živé vystúpenie na Integrácii v Aréne Poprad pred
4800 divákmi.
Túto žiadanú skupinu, ktorá má v repertoári nielen piesne vlastné, ľudové,
pochodové, slovenské, ale aj ruské, už
dva roky diriguje Pavol Gašper, poslanec
mesta Poprad a v súčasnosti aj poslanec
PSK. K týmto piesňam sú pri vystúpeniach zahrnuté aj piesne české, rusnácke
či maďarské. Ruskú pieseň Kaťuša spestruje doplnená tanečná vložka Marušky v
uniforme. Pri vystúpeniach je žiadaná aj
slávnostná biela uniforma, ktorá utvára
zo seniorov pravých vojakov. Podtatranskí Alexandrovci majú aj vlastnú hymnu,
kde v refréne všetkým predstavujú „ …,
úsmev, radosť, rozdávame, ...“.
V decembri začala skupina Podtatranských Alexandrovcov nahrávať svoje
prvé CD. Boli aj na natáčaní Chartshow
s Adelou Vinczeovou v Bratislave, ktorá
by sa mala vysielať na Valentína v roku
2018.
Pri vystúpeniach začínajú prednesom
básní Ivetky Čírskej, ale podľa príležitostí
vystupujú aj s vlastnými básňami Jozefa
Kalakaja podľa vyžiadania a aktuálnosti
ku Dňu žien, Dňu matiek, pochovávaniu
basy, stretnutiam seniorov v kluboch počas mesiaca úcty k starším, jubileám, ale
aj pri posedeniach pri jedličke a podobne.
V zábavnej skupine má žiadané miesto
aj ženská tanečná skupina Mája, ktorá

predstavuje tanečné prvky country, charleston, ale aj vlastné, ako sú víly a iné.
Súčasťou programu sú aj vystúpenia,
a to humorné hovorové a herecké dialógy - cesta Amerikána, cetka Ilona cestuje,
pyšné dámy a mnohé ďalšie.
Do programu sú zaradené aj rusnácke
spevácke sólové vystúpenia Juraja Ľaša
s manželkou Oľgou a Máriou Voščekovou
za doprovodu heligónky a ozembucha,
piesne od Janky Guzovej v podaní Márie
Zbojanovej za doprovodu balalajky Jána
Chmuru, harmoniky Jána Michalička a gitary Vlada Bartoša.
Vo vianočnom období má skupina pripravené vystúpenie svätej rodiny.
Zábavná skupina Svittasenior mala
počas roka 2017 celkovo 41 vystúpení.
Najväčším problémom sú v dnešnej
dobe financie, nakoľko bez dobrých
sponzorov by nebolo možné vystúpenia
v odľahlých oblastiach a zahraničí uskutočniť. Najdrahšia je pre skupinu doprava.
Za tieto aktivity a súdržnosť seniorov
v meste, prezentáciu vystúpení doma aj
v zahraničí a šírenie dobrého mena mesta Svit, bola zábavná skupina SVITTASENIOR v roku 2017 ocenená Cenou primátora mesta.
Bolo by milé, keby našli sponzori
ochotu pomôcť akoukoľvek finančnou
čiastkou cez 2% z daní, IČO 42231116 alebo priamo na účet Svittaseniorru, IBAN
– SK0809000000005034200919, pre
možnosť rozšírenia vystúpení do vzdialenejších miest, pre radosť a potešenie
seniorov i širokej verejnosti, za čo seniori
vopred ďakujú.
Spoločne zaželajme seniorom veľa
zdravia, ktoré je pre nich prvoradé
a mnoho krásnych vystúpení.
Jozef Kalakaj
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Novinky v knižnici
Mestská knižnica Svit musí pri svojej
akvizícii prihliadať na to, aby uspokojila
požiadavky všetkých používateľov. Keďže
ceny kníh každoročne stúpajú, okrem financií od zriaďovateľa sa snaží zabezpečiť
finančné prostriedky aj z iných zdrojov.
V roku 2017 získala dotáciu z Fondu na
podporu umenia z Bratislavy vo výške
1 400 €. Pracovníčky knižnice sa zamerali
na nákup kvalitnej beletrie a náučnej literatúry pre deti i dospelých. Fond krásnej
literatúry doplnili o tituly renomovaných
svetových a slovenských autorov, zakúpili
i knihy spisovateľov, ktorých tvorba vo fonde knižnice chýbala. Z náučnej literatúry
pre deti i dospelých zakúpili odborné i populárno-náučné tituly z rôznych vedných
odborov. Spolu doplnili fond knižnice
o 186 zväzkov kníh, z toho bolo 36 zväzkov
beletrie, 70 zväzkov náučnej literatúry pre

dospelých a 80 zväzkov literatúry pre deti
a mládež. Ďalších 47 zväzkov odbornej
a krásnej literatúry v hodnote 500 € získala
knižnica zo sponzorského daru Spolku nezávislých donorov z Bratislavy.
V septembri 2017 nastal v priestoroch
knižnice skrat na vedení zásuvkového obvodu. Keďže sú v knižnici len dva zásuvkové obvody, na každom je zapojených veľa
prístrojov. Na zoskratovanom obvode bolo
zapojených osem počítačov pre verejnosť
s prístupom na internet a s tlačiarňou,
server a výkonný záložný zdroj. Zapojené
prístroje boli odovzdané na prehliadku.
Bohužiaľ, päť počítačov s prístupom na
internet pre verejnosť, tlačiareň a server
sa už opraviť nedali. Knižnici tak zostali
na využívanie internetu pre verejnosť len
tri počítačové stanice. Aby čitatelia mali
z uvedených počítačov možnosť tlače svo-
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jich dokumentov, podarilo sa nám opraviť
starú a veľmi poruchovú tlačiareň. Je však
otázne, dokedy bude schopná používania.
Keďže podobnú poruchu elektroinštalácie
sme mali aj v roku 2013, vedenie mestského úradu schválilo rekonštrukciu elektroinštalácie v celej budove, kde knižnica
sídli. Tá bola vykonaná v decembri 2017.
Katalogizačné a bibliografické spracovanie ako základné činnosti knižnice
prešli v posledných rokoch podstatnými
zmenami. Súčasné trendy v sprístupňovaní informácií v prostredí moderných komunikačných technológií prinášajú nové
formy publikovania a nové typy zdrojov
v rôznych formátoch a na rôznych nosičoch. Z týchto dôvodov boli vytvorené
úplne nové medzinárodné katalogizačné pravidlá pod názvom RDA (Resource
Description and Access), podľa ktorých
musí knižničný fond spracovávať i naša
knižnica. Preto sme podali žiadosť o rozpočtové opatrenie a po schválení mestským zastupiteľstvom sme získali financie
na nákup nového knižnično-informačného systému, ktorý dodržiava všetky nové
medzinárodné formáty, pravidlá a normy.

V decembri sme zakúpili nový systém
pod názvom Tritius, ktorý má všetky vlastnosti nášho predošlého systému, a zároveň ponúka i nové služby. Tritius je moderná webová aplikácia, ktorá funguje na
všetkých bežných operačných systémoch,
takisto aj na moderných mobilných zariadeniach (Android, Apple iOS). Jeho nový
webový katalóg umožňuje vyhľadávať
v zbierkach, triediť, zoraďovať, exportovať,
zdieľať na sociálnych sieťach a podobne.
Katalóg využíva moderné technológie,
ktoré umožňujú veľmi rýchle a kvalitné
hľadanie na základe relevancie. Zároveň
je systém zabezpečený - používa šifrovací
protokol podobne ako internetové bankovníctvo a všetky dáta sú na serveroch
uložených v dátovom centre pod ochranou bezpečnostnej agentúry. Pri zavádzaní nového systému a po konverzii dát
vznikajú i rôzne chyby, preto by sme chceli
poprosiť všetkých našich používateľov
o zhovievavosť a trpezlivosť pri ich odstraňovaní.
			
DŠ
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ľudia žijú svoj život každý deň, aj ja som
bola do ich životov „vťahovaná“ 24 hodín denne, neraz aj v noci. Samozrejme,
doba bola iná, ale ľudia sa nezmenili
a dodnes si nerozvážnosťou a nezodpovednosťou pokrivia vlastné životy, nepozerajúc na tých najbezbrannejších,
ktorí sú od nich závislí.“
Pani Blaženka, hoci čítanie bolo jej
vášňou od detských čias, sa písaniu veľmi nevenovala, i keď veľkou inšpiráciou
pre ňu bola učiteľka na strednej škole
Eva Ihnátová Ursínyi. Ako sama povedala,
aj na vydaní tejto knihy má veľkú zásluhu ona, hoci je dnes už nebohá. S písaním začala až po odchode do dôchodku
a celých šestnásť rokov prispievala svojimi príbehmi do celoslovenských periodík,
ako sú napríklad Nedeľná Pravda, Vitalita,
Moment, Extra, Nový čas pre ženy a iné,
ktoré uverejňovala pod pseudonymom
Blanka zo sociálneho alebo Blanka spod

Prvotina Sviťanky Blaženy Bendíkovej je aj o nás
Už viac ako mesiac majú Sviťania možnosť si prečítať knihu Blaženy Bendíkovej
Pokrivené životy. Pani Blaženku, ktorú vo
Svite a okolí pozná snáď každý ako seniorku prekypujúcu aktivitou a chuťou
do života, stretneme pri takmer každej
kultúrnej či spoločenskej udalosti v našom meste či regióne. Prednedávnom
oslávila jubileum, ktoré, aj keď ide o ženu,
už môžeme prezradiť - krásnu osemdesiatku, pretože nikto by jej skutočný vek
aj tak neuhádol.
Práve oslava jej narodenín v polovici
decembra minulého roka bola motívom
vydania prvotiny Pokrivené životy, v ktorej ide o skutočné príbehy skutočných
ľudí, ktoré dokáže napísať len skutočný
život zbavený pozlátka a snov.
Oslava bola nezabudnuteľná. Príjemné
prostredie v priestoroch kaviarne Spolcentra, vynikajúce výkony sláčikového
kvarteta Štátneho divadla Košice Juvenalis a prekrásne piesne v podaní Jaroslava
Dvorského, sprevádzaného klavíristkou
Júliou Grejtákovou, boli tým najlepším
a najkrajším rámcom pre obe udalosti - krst
i narodeniny. Profesionálne výkony spolu
s úvodným slovom a prečítaním úryvku
z knihy Pokrivené životy v podaní Veroniky Žoldákovej, ale aj predstavenie sa
samotnej oslávenkyne a autorky knihy
Blaženy Bendíkovej, ktorú na pódium priviedol jej syn Janko Bendík, boli dôstojným otvorením stretnutia významných
hostí, rodiny i priateľov. Krstným otcom
prvotiny bol primátor mesta Vysoké Tatry
Ing. Ján Mokoš a nechýbala ani slávnostná torta a bohaté občerstvenie v réžii Robert Karas RK Agency a Spolcentra Svit.
Blažena Bendíková žije od roku 1962
vo Svite. Väčšinu svojho profesionálneho
ROČNÍK XVII - FEBRUÁR 2018

života venovala sociálno-právnej oblasti
ochrany rodiny či starostlivosti o rodinu
a deti na Mestskom národnom výbore
vo Svite a na Obvodnom úrade vo Svite.
Ak hovoríme o práci, pôsobila v rôznych
funkciách v odborovom hnutí, kde bola
viackrát ocenená a je držiteľkou najvyššieho rezortného vyznamenania Najlepší
pracovník štátnych orgánov. Po odchode
na zaslúžený dôchodok začala byť aktívna aj medzi seniormi a v ďalších spoločenských organizáciách. V roku 2007 jej
bola udelená Cena primátora mesta Svit
a v januári 2017 bola ZO JDS vo Svite vyhlásená za Osobnosť roka 2016.
Pani Blaženka sa počas celej svojej
profesionálnej kariéry, venovanej sociálno-právnej oblasti ochrany rodiny a detí,
stretávala sa s neuveriteľnými osudmi rodín a jednotlivcov. Tie najsmutnejšie príbehy sú spojené s deťmi, ktoré zvyčajne
za nič nemôžu. Táto kniha je zaujímavá
aj pre nás, Sviťanov, nielen svojím obsahom, ale aj tým, že v mnohých príbehoch
spoznáte svojich susedov, rôzne aféry
a aférky, na ktoré ste pomaly zabudli.
„Bola som svedkom veľkej lásky i nenávisti, dobra i zla, veľkorysosti i malosti.
Bytie človeka je poznamenané širokou
škálou ľudských emócií, vášní a osudov,
ktoré môže zrežírovať len sám život,“
priznala autorka a pokračovala: „Nebyť
týchto skúseností, ktoré som prežila
s hlavnými aktérmi mojich príbehov,
len ťažko by som mohla písať o živote
iných s takým množstvom detailov, aké
nájdete v tejto knihe. Kým som pomáhala usmerňovať a riešiť osudy mnohých rodín i bezbranných detí, na písanie nebol čas, pretože táto práca nebola
ohraničená pracovnou dobou. Tak, ako

Tatier v rokoch 1996 - 2012. Postupne ich
bolo viac a viac a nakoniec „vydali“ 78 príbehov, ktoré nájdete v knihe Pokrivené
životy. Ako povedala, nikdy neuvažovala
nad vydaním knihy, táto myšlienka bola
nápadom jej syna Janka, ktorý pri preze-

K vydaniu knihy autorke osobne
zablahoželal aj primátor mesta
raní si archívu jej výstrižkov z časopisov
usúdil, že by bola škoda ich nevydať. Veď
zachytávali časť života aj Sviťanov, odrážali ich každodenné radosti a starosti, ale
i žiaľ, smútok a osobné tragédie.
Blaženke Bendíkovej aspoň dodatočne blahoželáme nielen ku krásnemu
životnému jubileu, ale aj ku knihe Pokrivené životy, ktorá je venovaná najmä
pamätníkom doby minulej, ale taktiež by
si ju mali prečítať všetci mladí ľudia, ktorí
sa stavajú na vlastné nohy a žiť ešte len
začínajú.
Knihu Pokrivené životy nájdete aj
v Mestskej knižnici vo Svite.
Ľudmila Rešovská
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA

MANŽELSTVO UZATVORILI

Damián Mirga, Tobias Mirga,
Miriam Živčáková, Amália Fridmanová,
Christián Hamrák, Peter Sidor,
Filip Karchňák

Martin Franko a Zuzana Hanečáková
Patrik Šugarek a Michaela Pavlíková
Ján Gaži a Eva Paločajová Kokyová
Roland Strauch a Marta Komárová
David Burian a Eva Polovková
Marek Verbovský a Kateryna Kharchenko

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV

80 ROKOV

December: Ing. Vladimír Gajdoš,
Jozef Handzuš, Mikuláš Fečko,
Ružena Graindová, Ján Kmetoni,
Ružena Helelbrandtová, Alžbeta Suchá,
Mária Migáčová
Január: Anna Eibenová,
Ing. Pavol Havlík, Anna Jašová,
Emília Tomášová, Ing. Vincent Kilíšek,
Ladislav Potočný, Štefan Sýkora,
Mgr. Milica Havlíková,
Dušan Pažický, Mária Kromková,
Helena Adamkovičová,
Helena Pisarčíková, Anna Budišová
Ing. Vladimír Zentko

December: Mária Hrkeľová, Blažena
Bendíková, Žofia Holubová, Ľudovít Loy,
Mária Madzinová, Jozef Bednarčík
Január: František Mojcher, Helena
Štecová, Imrich Kočík, Mária Kalatová,
Mária Slamená

85 ROKOV
December: Mária Jurčišinová
Január: Mária Prcúchová, Štefan Virostko,
Helena Vestenická

90 ROKOV
December: Mária Vartovníková,
Štefan Kaľavský
Január: Emília Šalvatová, Margita
Francistyová, Anna Lešková

75 ROKOV

92 ROKOV

December:
Ing. Michal Suchý, Katarína Balandová
Január:
Ján Šesták, Viera Krejnusová

Január: Andrej Ridilla

V prípade, ak si neželáte, aby sa Vaše jubileum, sobáš, resp. narodenie dieťaťa zverejnilo v tejto rubrike, prosíme o oznámenie v redakcii MsÚ, č. dv. 116, tel. č. 052/78 75 114. Zároveň Vás chceme informovať, že jubilantov uverejňujeme vždy z predošlého mesiaca narodenia.

Pavol Bruzik.

S úctou a láskou spomínajú manželka,
syn a dcéra s rodinami.
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Osud je občas krutý,
nevráti čo raz vzal.
Zostanú len spomienky
a v srdci žiaľ.
Dňa 7. februára 2018 uplynuli 2 roky,
čo nás navždy opustil vo veku
nedožitých 85 rokov náš manžel,
brat, otec a starý otec

Ing. Július Frkáň.

Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí nezabudli.
Manželka, sestra, synovia s rodinami
a ostatná rodina

December: Jozefína Schmidtová
Január: Matúš Krišťák, Katarína Olšavská

Ludvik Zelenka (61), František Kulík (50), Elena Zaťurová (48), Andrej Akuratný (90),
Anna Madarásová (86), Jaroslav Cholvad (52), Agnesa Bachratá (88), Štefan Klema (86),
Gabriel Kovács (82), Štefan Lajčák (51), Alexander Vad (84), Alžbeta Zacharová (67),
Mária Durľáková (68), Júlia Patríková (85)

V našich srdciach zostane navždy.
Všetci, ktorí sme ho poznali, venujme mu,
prosím, tichú spomienku.

Pavel Drugaj.

S láskou spomínajú manželka Anna
a deti Lýdia, Milena, Pavol a Anna
s rodinami.

93 ROKOV

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal ostáva
našich srdciach.
Dňa 5. februára uplynulo už 5 rokov,
čo od nás navždy odišiel môj manžel,
náš otec a starý otec

Dňa 25.1. 2018 uplynuli 3 roky,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec, starký a prastarký

19. januára 2018 uplynuli 2 roky
od chvíle, keď od nás odišiel manžel,
otec a starý otec

Jozef Katerinec.

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Ďakujeme.
Manželka, syn a dcéra s rodinou

Čas plynie
ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Dňa 29. januára uplynul rok,
čo nás nečakane opustil

Štefan Bulík.

Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím,
tichú spomienku. Ďakujem.
S láskou smútiaca manželka

Zhasli oči, ktoré
nám boli tak drahé,
dotĺklo zlaté srdce,
ktoré sme mali tak radi,
stuhli ruky, ktoré nám
pomáhali a oporou boli...
Dňa 1. februára bolo tomu 5 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a dedko

Janko Klein.

Kto ste ho mali radi,
venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina,
manželka, deti a vnúčatá
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

Dom kultúry Svit

22. 3. 2018 o 18.00 hod.

Predpredaj vstupeniek:
http://www.kultura.svit.sk/ alebo MsÚ Svit, Pokladňa MsÚ, č. dv. 3
alebo č. dv. 116, tel. č. +421 908 406 147 n Ticketportal n Mestská informačná kancelária Poprad
n

Utíchlo srdce,
utíchol hlas,
mal si rád život
a všetkých nás.
Odišiel si navždy,
hoc túžil si žiť,
ale osud to tak zariadil,
že musel si nás opustiť.
Dňa 23.1.2018 uplynulo 15 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a starý otec

Ľubomír Mišuth.

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina

4. februára 2018 uplynulo päť
smutných rokov, čo nás navždy opustila
moja milá manželka

Emília Novotná.

Spomienka na ňu
navždy zostane v našich srdciach.
Manžel s rodinou

Dňa 9. februára sme sa v krematóriu
v Záhorskej Bystrici so žiaľom v srdci
naposledy rozlúčili s našim drahým
manželom, synom, bratom, švagrom,
strýkom a priateľom

Ing. Romanom Kysuckým,

ktorý nás navždy opustil
dňa 30. januára 2018 vo veku 47 rokov.
Smútiaca rodina

Nezabudli sme,
iba sme sa naučili
žiť s tým,
že už nie si
medzi nami…
Dňa 4.1. 2018 uplynul jeden rok
od smrti našej drahej a milovanej mamy

20. januára 2018 sme si pripomenuli rok
od úmrtia našej mamy, babky a prababky

rod. Paraňovej.
S hlbokým žiaľom na ňu spomínajú
a prosia tých, ktorí ju poznali
o tichú spomienku
synovia Ľudovít a Miroslav s rodinami.

ktorá nás navždy opustila vo veku
nedožitých 89 rokov. Ďakujeme za tichú
spomienku všetkým, ktorí ju poznali
a nezabudli.

Márie Hrnčiarovej,

ROČNÍK XVII - FEBRUÁR 2018

Anny Stašákovej,

Smútiaca rodina

Mestská knižnica
vás pozýva na besedu

s Jánom „Johnym“ Peťkom
o jeho knihe

Démon chlast I.

vo štvrtok
22. februára 2018 o 16,00 hod.
v priestoroch knižnice.
Vstup voľný.
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ZO ŽIVOTA V MESTE
Vážení občania, prihováram sa Vám nie
len ako rodený Sviťan, ale aj ako poverený
riaditeľ Technických služieb mesta Svit.
Prepožičaním si názvu románu amerického spisovateľa Kesseya „Bol som dlho
preč“ sa dá veľa vypovedať, no i naznačiť,
ako vnímam súčasný stav našej svitovskej
mikrospoločnosti. Celospoločenské zmeny vyvolali aj zmenu správania sa časti
občanov, najmä tých, ktorí sa nedokázali
dostatočne rýchlo prispôsobiť zmeneným
podmienkam vývoja spoločnosti. Takmer
zmizla dobroprajnosť, spolupatričnosť či
obyčajná slušnosť. Naopak rozmohol sa
egoizmus a všeobecná nespokojnosť.
Vzhľadom na to, že som mnoho rokov
pracovne pôsobil v rôznych častiach tzv.
západnej Európy (a nemal som strýka na
ministerstve), môžem Vás ubezpečiť, že
je to stav dočasný, pretože prešli tým aj
iné krajiny, pokiaľ sa dostali tam, kde sú.
V prvom rade záleží len na nás, ako dlho to
potrvá a čo všetko sme ochotní tolerovať.
Ale vrátim sa ku TS, ktoré sú vnímané
jednostranne a negatívne. Je to pravdepodobne aj dôsledkom nedostatku informácií o ich činnosti.
TS mesta Svit zabezpečujú verejnoprospešné služby pre občanov mesta v súlade
so záujmami a potrebami mesta, ktoré určujú demokraticky zvolení predstavitelia
mesta, a to poslanci a primátor. Táto rôznorodá činnosť TS je finančne zabezpečená pravidelným príspevkom od mesta
a z tržieb povolenej podnikateľskej činnosti. V predchádzajúcom období boli zrealizované rôzne opatrenia (zmena spôsobu
riadenia, získanie novej techniky, zníženie
počtu zamestnancov, ...), čo prinieslo zníženie nákladov i efektívnejšie poskytovanie služieb pre občanov. Pre porovnanie
hospodárenia slúži nasledujúca tabuľka
za posledné tri roky, od kedy je evidencia
oveľa presnejšia a adresnejšia ako v predchádzajúcom období.
TS mesta Svit zabezpečujú nasledujúce
druhy činností (služieb):
n zber komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu (len poplatok za uloženie a skladovanie tohto odpadu na smetisku bol pri množstve 2947 ton za rok 2017
cca 80 tis. EUR),
n zber separovaného odpadu (za rok 2017
cca 288 ton v komoditách plast, sklo, papier,...),
n mimoriadny zber komunálneho a separovaného odpadu (v termíne okolo sviat-

Skúsme sa zamyslieť
kov a podľa potreby, pričom tu patrí aj vývoz veľkoobjemových kontajnerov – VOK,
v jari a jeseni i pouličný zber papiera),
n starostlivosť o verejnú zeleň (ide o 42 ha
trávnatých plôch, vyše 5 km záhonov a živých plotov a cca 2700 stromov),
n zber a spracovanie biologicky-rozložiteľného odpadu – BRO (cca 668 ton za rok,
patrí tu pokosená tráva, burina a konáre zo
záhrad i verejných priestorov, ako aj výroba
drevnej štiepky a kompostu),
n zimná a letná údržba mestských komunikácií (čistenie ciest, chodníkov a parkovísk, oprava výtlkov, ...),
n údržba mobiliáru mesta (patrí tu cca 289
lavičiek, 23 detských ihrísk, 62 odpadových
košov),
n starostlivosť o verejné osvetlenie (kontrola a výmena žiariviek na cca 740 ks stožiarov, ...),
n cintorínske a pohrebné služby (zimná
a letná údržba cintorína a priestorov Domu
smútku, výzdoba obradnej siene, výroba
vencov, výkop hrobov a pochovávanie
zosnulých, prípadne ich odvoz do krematória, výber a evidencia poplatkov za hrobové miesta, ...),
n správa a riadenie (riadenie prevádzky,
vedenie a sledovanie ekonomiky, ...),
n ostatná činnosť (starostlivosť o mestský
les o výmere 20 ha, výzdoba mesta na vianočné a iné sviatky, rekonštrukcia sociálno-prevádzkových priestorov vo vlastnej
réžii, ...).

Ako vidno, pracovný záber a rôznorodosť činností sú značne široké, z čoho
potom vyplýva potrebné množstvo pracovníkov, resp. aj minimálny počet odborných pracovníkov (THP). V súčasnosti je
evidenčný stav pracovníkov 46. Prakticky
denne v pracovnom výkone pôsobí okolo
38 pracovníkov včítane THP (z dôvodu dovolenky, nemoci pracovníkov či ošetrenia
člena rodiny).
Nedá sa jednoznačne povedať, ktorá
z uvedených činností je najdôležitejšia, no
určite sem patrí zber a likvidácia odpadov.
Vzhľadom na obmedzené možnosti jeho
uskladnenia, pretože smetiská nemôžu
byť v každej obci, ako aj na neustále sa
zvyšujúce poplatky za uloženie na skládke,
vystupuje do popredia triedenie odpadu
a jeho čiastočná recyklácia. Ide o komodity
papier, plasty, sklo, BRO.
A v tomto, povedzme si otvorene, máme
značné rezervy.
Týka sa to:
n zabezpečenia podmienok na separáciu
triedeného odpadu (určenie spôsobu zberu napríklad pre drobný elektroodpad či
oleje z domácností, určenie počtu kontajnerov pre jednotlivé zložky vyseparovaného odpadu),
n samotného triedenia (mnohí občania
i podnikateľské subjekty komunálny odpad
netriedia, prípadne vedome či nevedome
znečisťujú už vyseparované komodity, čo
jednoznačne zvyšuje nákladovosť TS).

Hospodársky výsledok 2015 - 2017
Rok

Náklady

Výnosy

HV
po zdanení

Záväzky

Pohľadávky

Príspevok

Tržby

2015

1 056 549,54

1 008 477,40

-48 072,14

155 843,77

67 507,01

711 340,78

2016

897 858,05

903 640,11

5 782,06

79 072,99

13 998,10

689 000,00

159 161,17

2017

923 875,14

929 984,55

4 962,62

93 826,05

31 222,87

643 708,00

202 899,23

Poznámka: na rok 2018 je schválený rozpočet mesta, kde príspevok na činnosť TS je cca 604 tis. EUR.
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Pre ozrejmenie:
n na komunálny odpad slúžia 1100 litrové
plechové alebo tmavosivé plastové kontajnery a obdobné 110 litrové smetné nádoby pri rodinných domoch,
n žlté plastové 1100 litrové kontajnery
slúžia na zber plastov (PET fľaše z minerálnej vody, olejov, sirupov, tekutých pracích
prostriedkov, igelitové tašky, kelímky z jogurtov, rôzne obalové fólie viacvrstvových
obalov z trvanlivého mlieka, džúsov a plechových obalov z rôznych konzerv, piva,
nealko nápojov, ...),
n modré 1100 litrové kontajnery sú určené na papier (časopisy, noviny, kartóny,
obaly napr. z bomboniér,...),
n zelené 1100 litrové kontajnery sú určené na sklo biele i farebné (fľaše z kompótov, alkoholických nápojov, tabuľové sklo
z okien, ...).
O úrovni triedenia odpadu v meste vypovedá nasledujúca tabuľka:

Vyhodnotenie SZ za rok 2017
Komodita
Odpadový papier
Plasty
Odpadové sklo
VKM
Elektroodpad
Odpadové oleje
Kovy - obaly
Žiarivky
BRO

Množstvo (t)
138,504
10,770
102,800
2,000
19,270
0,410
13,467
0,172
667,970

Kuchynský
a reštauračný odpad

0,611

Batérie

0,034

CELKOM
bez BRO

956,008
288,038

I keď sa stav triedenia odpadu oproti
roku 2016 (280 ton) mierne zlepšil, stále
je to veľmi málo. Naším cieľom by malo
byť priblížiť sa priemeru v EÚ 40-65 %,
na Slovensku je cca 10-15%.
Skúsme sa niekedy zamyslieť a predstavme si, ako to môže vyzerať už v blízkej budúcnosti (všetko znečistené rôznym
odpadom alebo udržiavané trávnaté plochy, kvitnúce záhony, ...), v akom prostredí
budú vyrastať naše deti či vnúčence. Čo
ďalším generáciám po nás zanecháme?!
Nebojme sa poukázať na nedostatky
(budeme sa ich snažiť odstrániť), prípadne
na nezodpovedných jedincov či firmy, za
čo Vám vopred ďakujeme.
Na záver nám všetkým želám čisté
mesto a príjemné prostredie pre život
v meste.
Ing. Daniel Čendula
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Novoročné stretnutie seniorov
s predstaviteľmi mesta
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS) vo Svite
v spolupráci so spoločenskými organizáciami mesta zorganizovala už ôsmykrát
Novoročné stretnutie seniorov s primátorom a poslancami. Zo strany mesta bola
podujatiu venovaná patričná pozornosť.
Pozvaní boli i zástupcovia mestských
podnikov, základných škôl, Okresná organizácia JDS Poprad i najvyšší predstavitelia mesta.
Seniori vo Svite tvoria pomerne veľkú
časť obyvateľstva. Stretnutie je príkladom spolupráce seniorov, ktorí sú organizovaní vo viacerých kluboch či záujmových a spoločenských organizáciách. „Je
to skvelá príležitosť pochváliť sa, ako sa
nám darí, čo nás teší, ale i čo nás v živote
či v meste trápi. Taktiež je to možnosť posedieť si s rovesníkmi, zabaviť sa a užiť si
príjemné popoludnie,“ vysvetlil predseda
ZO JDS vo Svite Miroslav Jurčák.
Na stretnutí boli vyhlásené Osobnosti
roka 2017. Ocenenie si za 35-ročnú prácu v zdravotnom stredisku Chemosvit,

a.s. prevzal lekár Ján Šišák a spoluzakladateľka obnoveného Klubu absolventov
Baťovej školy vo Svite Edita Kováčová.
„Zapájala som sa do rôznych aktivít, kým
som vládala. Neplakala som už dlhšiu
dobu, ale toto ocenenie ma veľmi dojalo.
Vyhŕkli mi slzy niekoľkokrát,“ prezradila
Edita Kováčová. „Ocenenie je pre mňa
veľkým prekvapením. Je to moje prvé
a pravdepodobne aj posledné ocenenie.
Praktickí lekári nie sú zvyknutí na červené koberce ani na reflektory,“ skonštatoval Ján Šišák.
Seniori žili počas predchádzajúceho
roka bohatým kultúrnym a spoločenským životom. V roku 2017 sa zamerali
na rôzne oblasti života. Organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi v poproduktívnom
veku, organizovali výlety, športové akcie,
vytvárali priestor na ich sebarealizáciu
v spoločenskom živote a vytvárali im
podmienky na zlepšenie jesene života.
V podobných aktivitách plánujú aj naďalej pokračovať.
Dominika Pacigová
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n 2. decembra večer hliadka MsP Svit
prijala oznámenie od čašníčky jedného
z miestnych pohostinstiev, kde sa nachádzal muž silne pod vplyvom alkoholu, ktorému odmietla predať alkoholické
nápoje. Keďže muž vyšiel z pohostinstva

pátranie po nezvestnej osobe. Aktívnym
pátraním a miestnou znalosťou sa nezvestnú osobu podarilo nájsť za budovou bývalého Svitpacku. Hliadka osobu
identifikovala a odovzdala príbuzným
v mieste bydliska.

Z denníka Mestskej polície
von na terasu, kde zaspal, čašníčka sa
bála, aby v dôsledku zimy a silného mrazu nezamrzol. Hliadka po príchode na
miesto identifikovala muža a následne
zabezpečila jeho bezpečný transport na
miesto bydliska.
n 6. decembra Mestská polícia vo Svite
vykonávala zvýšený dohľad v rámci priebehu mestskej akcie príchod Mikuláša,
kde nebolo zistené narušenie verejného
poriadku. Po skončení akcie priniesol na
útvar MsP Svit poctivý nálezca detskú
peňaženku s finančným obnosom. Našiel ju na Námestí J. A. Baťu počas konania sa akcie príchod Mikuláša. Hliadka
MsP prostredníctvom sociálnej siete,
prostredníctvom súčinnosti s vedením
základných škôl zverejnila pátranie po
majiteľovi, ktorý následne peňaženku
spoznal a prišiel si ju osobne vyzdvihnúť
na útvar MsP.
n 7. decembra si hliadka pri kontrole odparkovaných motorových vozidiel všimla zabudnuté kľúče vo dverách jedného
z vozidiel. Hliadka na mieste operatívne
zistila majiteľa auta, vyrozumela ho, a ten
si následne motorové vozidlo zabezpečil
a kľúče si vzal.
n 14. decembra sa hliadka MsP Svit súčinnostne podieľala na zdokumentovaní
priestupku v nákupnom centre LIDL, kde
došlo k drobnej krádeži. Vec prevzala
k ďalšiemu realizovaniu hliadka OO PZ
Svit.
n 16. decembra v ranných hodinách
bolo v súčinnosti s OO PZ Svit vyhlásené

n 17. decembra bola hliadka MsP privolaná na Ulicu 1. mája, kde sa mal
v pivničných priestoroch bytového domu
nachádzať muž, pravdepodobne občan
bez domova. Hliadka na mieste našla na
podlahe spiaceho muža. Po jeho zobudení a identifikovaní si hliadka všimla mužovu nápadne do žlta sfarbenú pokožku
a tiež žlté očné bielka. Za prísnych zdravotno - bezpečnostných opatrení bola
urýchlene na miesto privolaná osádka
RZP, ktorá muža previezla do NsP v Poprade, kde bol hospitalizovaný na infekčnom oddelení. V súčinnosti s OO PZ Svit
boli vykonané ďalšie opatrenia, kde následne bolo zistené, že muž bude po prepustení z NsP v Poprade väzobne stíhaný
pre opakované krádeže.
n 26. decembra večer hliadka MsP prijala telefonické oznámenie obyvateľky, ktorá sa sťažovala na hluk z bytu na
druhom poschodí na Ulici kpt. Nálepku.
Hliadka po príchode na miesto identifikovala majiteľku bytu, z ktorého sa hluk
šíril a upozornila ju na neskorú nočnú hodinu. Vec bola na mieste vyriešená podľa
zákona o priestupkoch.
n 2. januára bolo hliadke telefonicky
oznámené, že v oblasti Hlavnej ulice
v smere na obec Batizovce sa nachádza
poranený pes. Hliadka po kontrole lokality poraneného psa našla pri plote objektu Fiat Chedos. Pri pokuse o priblíženie sa
javil pes známky agresivity, preto hliadka
zabezpečila jeho uspanie prostredníctvom veterinárneho lekára a následne

UPOZORNENIE

Znečistenie ovzdušia malým zdrojom - oznámenie údajov za rok 2017
Podľa § 6, ods.4 a § 8 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov, Mestské zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Svit č. 3/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia, ktoré nadobudlo platnosť 24. apríla 2014.
Poplatok podľa VZN platia právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré
prevádzkujú malé zdroje znečistenia, ktorými sú stacionárne zariadenia na spaľovanie
palív s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW s výnimkou lokálnych kúrenísk v bytoch,
bytových domoch, rodinných domoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu, ktoré majú
tepelný príkon do 50 kW a nie sú využívané na podnikateľskú činnosť.
Prevádzkovateľ malého zdroja oprávnený na podnikanie je povinný každoročne do
15. februára oznámiť MsÚ vo Svite úplné a pravdivé údaje potrebné na určenie výšky poplatku, podľa skutočnosti uplynulého roka. Za nesplnenie povinnosti v označení údajov
uloží mesto prevádzkovateľovi malého zdroja znečistenia pokutu do 663,88 EUR.
Tlačivá na stiahnutie sú prístupné na internetovej stránke mesta Svit a MsÚSvit, kancelária prvého kontaktu, prízemie, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit.

16

prevoz do ordinácie MVDr. Vozára v Poprade na vyšetrenie a následnú operáciu.
Prípad bol medializovaný v televízii.
n 10. januára bola hliadke MsP nahlásená nezvestnosť osoby. Hliadka v súčinnosti s OO PZ Svit začala pátranie po
nezvestnej osobe. Dobrou miestnou
znalosťou sa na druhý deň počas kontroly objektu bývalej telocvične podarilo
nezvestnú osobu nájsť. Príslušníci OO PZ
Svit vec prevzali k riešeniu a nájdená osoba bola následne prevezená RZP do NsP
v Levoči.
n 17. januára hliadka MsP v súčinnosti
s OO PZ Svit vykonávala pátranie po
osobe podozrivej z krádeže prívesného
vozíka z lokality garáží pod mostíkmi. Pomocou mestského kamerového systému
bolo stotožnené podozrivé motorové vozidlo. Záznam z mestského kamerového
systému bol následne poskytnutý OO PZ
Svit v zmysle zákona.
Počas mesiacov december a január
vykonávali príslušníci MsP preventívne
kontroly na zisťovanie alkoholu u mladistvých a maloletých v pohostinských
zariadeniach na území mesta Svit. V priebehu akcie nebolo zistené porušenie Zákona č. 219/1996 Z.z.
Keďže na území mesta Svit dochádza
čoraz častejšie k prípadom záškoláctva
žiakov základných škôl, v mesiacoch december a január prebiehali akcie na zistenie záškoláctva.
MsP Svit zaznamenala niekoľko takýchto prípadov, prichytení záškoláci boli v doobedňajších hodinách odprevadení na ZŠ,
kde si ich osobne prevzali riaditelia ZŠ.
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 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.“
Za porušenie tohto ustanovenia je
možné priestupcovi - vodičovi motorového vozidla uložiť blokovú pokutu do
výšky 100,- EUR.
Taktiež upozorňujeme vodičov motorových vozidiel na zvýšený výskyt neoprávneného parkovania na miestach
vyhradených pre ZŤP.
Buďme k sebe ohľaduplní.
MsP Svit
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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Nominovaný
na zimné
olympijské hry

Atlét Samuel Michalko
trikrát zlatý

V nominácii na ZOH do juhokórejského Pjončangu je i bývalý žiak našej
školy, v súčasnosti 30-ročný športovec
Peter Mlynár. Slovenskú republiku bude
reprezentovať v behu na lyžiach.
Peter bol žiakom našej školy do roku
2003, navštevoval športovú triedu. Už
počas žiackeho veku sa venoval behu
na lyžiach. V tréningovom úsilí nepoľavil
a dotiahol to až na olympiádu.
Danica Božová, Foto: Vladimír Boža

V nedeľu 21. januára 2018 sa v bratislavskej športovej hale ELÁN uskutočnili
Majstrovstvá Východoslovenskej oblasti v atletike. Suverénne najúspešnejším
pretekárom sa stal starší žiak Samuel
Michalko, ktorý zvíťazil až v troch konkurenciou silno obsadených disciplínach,
a to v skoku do diaľky výkonom 562 cm,
v šprinte na 60m časom 7,66s a v behu na
150m časom 18,42 s. Do finále v behu na
60 m z rozbehov postúpil aj Tomáš Štinčík, kde skvele zabojoval a časom 7,88 s
obsadil pekné medailové 3. miesto.
Tesne pred štartom na 60m prekážok
starších žiačok sa pri rozcvičovaní nepríjemne zranila Sára Kicová. Napriek zraneniu dobehla na štvrtom mieste. Nastú-

pila aj v skoku do diaľky, ale zranenie jej
v priebehu súťaže neumožnilo obhajobu
striebornej medaily z minulého roka.
Majsterkou kraja v skoku do diaľky dorasteniek sa stala Alexandra Bartková výkonom 479 cm a v behu na 60m prekážok
dobehla na solídnom štvrtom mieste.
Zlato v prekážkovom behu si vybojovala aj Barbora Chybová v kategórii
junioriek.
Našim mladým atlétom sa v hale darilo a k dosiahnutým výkonom im srdečne
blahoželáme.

a obetavú prácu v prospech staršej generácie prevzali hospodárka ZO JDS a Klubu
ABŠ Magdaléna Dvornická a člen výboru
ZO JDS Ján Štefko. Ocenenie odovzdal
predseda Okresnej organizácie Jednoty

dôchodcov na Slovensku v Poprade Ján
Surmík.
Na obr. oceneným zo Svitu medzi prvými gratuloval predseda ZO JDS vo Svite
Mgr. Miroslav Jurčák (vľavo).
AG

Foto zľava: S. Michalko, S. Kicová, L. Mudráková, B. Chybová, A. Bartková, T. Štinčík
Mgr. Ladislav Potočný

Ocenení seniori
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Poprade sa
v končiacom trojročnom funkčnom
období pred hodnotiacimi schôdzami
rozhodla oceniť seniorov z organizácií,
ako aj predstaviteľov miest a obcí, ktorí
organizáciám seniorov pomáhajú.
Takto sa 18. januára v Klube seniorov
v Poprade Juh II zišli členovia Okresnej
rady JDS, aby takéto osobnosti ocenili.
Na návrh ZO JDS vo Svite si za dlhoročnú a obetavú prácu, pomoc i spoluprácu v prospech rozvoja organizácií JDS
prevzal Pamätný list primátor mesta Svit
Miroslav Škvarek.
Vyznamenanie 3. stupňa OO JDS v Poprade dostala tajomníčka ZO JDS Hana
Gejdošová. Ďakovný list si za dlhoročnú
ROČNÍK XVII - FEBRUÁR 2018
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MEDAILOVÁ ŽATVA

štyri striebra, Viktória Viziová dva bronzy
a niekoľko umiestnení tesne za stupňom
víťazov.

Majstrovstvá
východoslovenskej oblasti
V rámci spoločných súťaží Košického
a Prešovského kraja vybojovala Andrea
Zavacká osem titulov, Tamara Baloghová
sedem titulov a jedno druhé miesto, Lillian Slušná dva tituly a jedno striebro.

Pohár olympijských nádejí
v Poprade
Táto súťaž bola úspešná pre Tamaru Baloghovú (päť prvenstiev a jedno
striebro) a Lillian Slušnú (dve víťazstvá, tri
druhé, jedno tretie miesto).

Memoriál Jozefa Baláža

Veľmi dobré základy plávania získali
členky klubu v plaveckej škole, ktorú vedie Rastislav Kaňuk vo Svite. Táto však nie
je zameraná na výkonnostné plávanie.
Túžba po napredovaní a súťažení bola
podnetom na vytvorenie športového
klubu a jeho zaregistrovanie v Slovenskej
plaveckej federácii. Plavecké tréningy vedie uznávaný odborník Pavol Sirotný, pôvodom z Bratislavy, v minulosti reprezentačný tréner vodného póla, v súčasnosti
žijúci v Tatrách. Gymnastické zručnosti
získavajú mladí športovci a športovkyne
pod vedením bývalej gymnastky Eleny
Slušnej. Na pravidelných tréningoch sa
zúčastňuje približne 45 detí od začiatočníčok po pokročilých (ďalšie deti museli
byť z kapacitných dôvodov telocvične
odmietnuté a sú v pozícii náhradníkov čakateľov).
Gymnasticko - plavecký oddiel Svit
ďakuje mestu Svit za vytvorenie podmienok pre športovanie mládeže - Bytovému podniku za možnosť tréningov
v plaveckom bazéne a Spojenej škole za
poskytnutie telocvične na gymnastické
tréningy.

Celoslovenská súťaž priniesla Tamare Baloghovej päť prvenstiev a jednu
druhú priečku, Andrea Zavacká pridala

Na fotografii: Trojica najúspešnejších plavkýň
GPO Svit - L. Slušná, T. Baloghová, A. Zavacká
Text a foto: RNDr. Danica Božová

Gymnasticko - plaveckého oddielu
Svit za posledný polrok
Mladé plavecké nádeje novovzniknutého Gymnasticko - plaveckého oddielu
(GPO) Svit si v minulom roku priniesli zo
súťaží na krajskej a celoslovenskej úrovni
medailovú žatvu. Podrobnejšie informácie by zabrali niekoľko strán novín, preto
prinášame iba výber z nich (od októbra
2017).

Slovenský šampionát
12-ročná Lillian Slušná si na zimných
Majstrovstvách Slovenska v Šamoríne
v decembri 2017 utvorila osobné rekordy v štyroch disciplínach. Prinieslo jej to
titul majsterky SR na 50 m voľný spôsob.
K tomu pridala bronz na 100 m polohové
Výbor ZO JDS vo Svite sa zišiel
6.12.2017 na rokovaní, aby zhodnotil
svoju činnosť za celý rok. Tohto stretnutia sa zúčastnili milí hostia: primátor
mesta Miroslav Škvarek, poverená riaditeľka CVČ Andrea Michlíková a zástupca
DDP - Stabilita pán Melichárek.
Po zhodnotení činnosti a príhovoroch hostí sa podával chutný obed, po
ktorom začal turnaj seniorov v stolnom
tenise.
Najlepší boli ocenení vecnými cenami a každý účastník dostal tričko na pamiatku. Ceny zabezpečila DDP-Stabilita,
za čo jej patrí vďaka.
JŠ, foto: ŠH
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preteky a dve štvrté miesta (100 m voľný
spôsob a 100 m znak).

Slovenský pohár
V rámci Slovenského pohára žiakov
v novembri 2017 sa v Spišskej Novej
Vsi okrem Lillian Slušnej (druhé a tretie
miesto) zaskvela 10-ročná Tamara Baloghová ziskom štyroch prvenstiev. Jej
rovesníčka Viktória Viziová pridala bronz,
dve štvrté a jedno piate miesto.

Seniori na Mikulášskom turnaji

INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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Najlepší slovenskí lukostrelci sa stretli
začiatkom januára vo Svite pri príležitosti
vyhlásenia najlepšieho lukostrelca roka
2017. V predošlom roku dosahovali skvelé výsledky na domácich, európskych
i svetových súťažiach. Boli ocenení v štyroch kategóriách, a to talent roka, lukostrelkyňa a lukostrelec roka. Organizátori
prvýkrát odovzdali cenu v kategórii zdravotne znevýhodnený športovec.

Medzinárodné úspechy
Počas prvých januárových dní sa vo
Svite konalo sústredenie centra talentovanej mládeže. Išlo o prvé v tomto roku.
Po sústredení si najlepší športovci užili
slávnostný večer v priestoroch Spolcentra. V každej kategórii boli nominovaní
športovci na základe výsledkov, ktoré
dosiahli na medzinárodných súťažiach.
„Väčšinou ide o majstrovstvá Európy,
majstrovstvá sveta či svetové poháre.
V kategórii talent roka boli nominovaní strelci, ktorí dosiahli výnimočné
výsledky na majstrovstvách Slovenskej
republiky či už v terčovej, alebo halovej
lukostreľbe. Komisia poskladaná zo zástupcov najväčších slovenských klubov
rozhodla o víťazoch jednotlivých kategórií,“ vysvetlil predseda slovenského
lukostreleckého zväzu Vladimír Hurban.

Mená najlepších
lukostrelcov sú známe

Jozef Bošanský, ktorý privoňal k terčovej
lukostreľbe predminulý rok. Lukostrelkyňou roka sa stala Alexandra Longová,
ktorá má na konte mnoho úspechov. Predošlý rok patril taktiež medzi jej úspešné.
„Prekonala som svoje slovenské rekordy a zúčastnila som sa majstrovstiev
sveta a svetovej univerziády. S lukostreľbou som začínala ako desaťročná,
zúčastňovala som sa slovenských, neskôr európskych súťaží. Tento rok ma
čakajú majstrovstvá Európy. Verím, že

domov prinesiem medailu,“ povedala
Alexandra Longová.

Memoriál Dušana Kaňuka

strov pod vedením Jána Drobného, druhé
miesto obsadilo družstvo Bačka Topola
zo Srbska a na bronzovej priečke skončilo mužstvo Legáto pod vedením Mariána
Bezáka. Basketbalisti z Liptovského Mikuláša skončili štvrtí, za nimi Muži v najlepších rokoch. Za najlepšieho hráča bol vyhlásený p. Pavlovič zo srbského mužstva
Bačka Topola a najlepším strelcom sa stal
Tomáš Gajan z Legáta.
Poďakovanie za usporiadanie turnaja patrí hlavnému organizátorovi
p. Dolinajovi, M. Martočkovi, R. Kovalíkovi
a mestu Svit na čele s primátorom mesta
Miroslavom Škvarekom - hlavným sponzorom, ktorý prevzal nad turnajom záštitu. Ďalšími sponzormi turnaja boli Nadácia Chemosvit, R. Macurák – Cafe RAZY,
M. Bezák, J.Kalakaj, spolužiak D. Kaňuka
a J. Minárika, manželky našich kamarátov a priatelia, ktorí prispeli k priebehu
turnaja. Poďakovanie patrí aj všetkým
rozhodcom, Miroslavovi a Gustávovi Farkašovcom a Igorovi Richnavskému za zabezpečenie časomiery.
Veríme, že pri ďalšom, deviatom ročníku Memoriálu Dušana Kaňuka bude počet
basketbalistov ešte hojnejší ako tento rok.
LF, foto: PK

Najlepší z najlepších
Talentom roka sa stal Ján Kúdelčík
a ocenenie v kategórii zdravotne znevýhodnený lukostrelec si odniesol Marián
Marečák. Lukostrelcom roka 2017 sa stal

V sobotu 6. januára 2018 sa v Iskra aréne
vo Svite uskutočnil už 8. ročník Memoriálu
Dušana Kaňuka v basketbale so spomienkou na Vlada Mlynského a Jožka Minárika.
V turnaji si svoje sily zmeralo päť mužstiev, z toho tri zo Svitu - Muži v najlepších
rokoch, Majstri, Legáto, družstvo z Liptovského Mikuláša a zahraničný hosť zo Srbska - Bačka Topola.
ROČNÍK XVII - FEBRUÁR 2018

Návšteva zo Srbska prišla do Svitu už
vo štvrtok, pretože sa im podtatranský kraj
veľmi páči a chceli spoznať krásy okolia.
Spolu s domácimi hostiteľmi navštívili Popradské pleso a osviežili sa vo vodách termálneho kúpaliska vo Vrbove. V sobotu ich
čakal priateľský basketbalový zápas na palubovke Iskra arény s ďalšími mužstvami.
Z turnaja vzišlo víťazne družstvo Maj-

Tradícia
Myšlienka organizácie podujatia
vznikla v roku 2013 z iniciatívy športového redaktora. „Vyhlasovanie najlepšieho
lukostrelca roka sa stalo malou tradíciou. Minulý rok sme mali prestávku, ale
pevne veríme, že aj v ďalších rokoch budeme oceňovať tých najlepších,“ uzavrel
Vladimír Hurban. Dominika Pacigová
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Január bol pre basketbalistov Iskry
Svit mesiacom dvoch tvárí. Zo začiatku
sa zverencom trénera Michala Madzina
výsledkovo darilo, ale koncovku nemali
podľa svojich predstáv.
Do nového kalendárneho roka vstúpili
Podtatrancivo veľkom štýle, štyri zápasy
priniesli štyri víťazstvá. Najskôr uspeli
na palubovke Karlovky 98:89, aby doma
dvakrát okúsilichuť víťazstva. S prehrou
69:87 odchádzalo Komárno a 74:87 Handlová. „Naši fanúšikovia nás tlačia dopredu a doma hráme skutočne výborne.
Sme na vlastnej palubovke ťažko zdolateľní. Pomohlo nám aj naše veľké srdce
a bojovnosť,“ povedal po víťazstve nad
Komárnom krídelník Iskry Pavol Lošonský. Štvrtá výhra sa zrodila v Žiline, kde
zdolali nováčika Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy 100:83.
Druhá polovica januára však už nebola podľa predstáv hráčov Svitu. Z piatich
stretnutí prehrali v štyroch prípadoch.
Straty bodov prišli po dramatických koncovkách, o to viac to môže mrzieť. V náročnom dvojzápase za 24 hodín prehrali
doma s Interom 80:89 a vonku s Košicami
79:83. „Naši hráči, ktorí behali po ihrisku,
sú pre mňa hrdinovia. To, čo zo seba vydali, je podľa mňa nad všetky limity, ktoré
sme mali. Hrali sme jeden pre druhého,
bojovali sme zo všetkých síl a boli sme
extrémne blízko k obrovskému prekvapeniu,“ vyjadril sa po prehre v Košiciach
tréner Iskry Michal Madzin.
„Medveďom“ sa podarilo zvládnuť aspoň tradičné derby so Spišskou Novou

Medvede

na piatom mieste v tabuľke
Vsou, súpera odprevadili s vysokou prehrou 80:113. Proti Leviciam sa im však
túto sezónu nedarí, body pustili aj vo
štvrtom vzájomnom zápase, tentoraz po
výsledku 86:89. Na záver januára prehrali
možno aj kľúčovú bitku o štvrté miesto,
Prievidza odchádzala z Iskra arény s víťazstvom 85:77. „Očakávali sme vyrovnaný zápas, a tak to aj bolo. Naše zbytočné chyby a krátke výpadky nám vzali
víťazstvo. V závere sme zápas dotiahli, ale
nedokázali sme to prelomiť a ísť do víťazného konca. Bojovali sme o lepšiu pozíciu
pred playoff, ale stretnutie nám nevyšlo,“

Novoročný stolnotenisový
turnaj v nových priestoroch

V sobotu 13. januára 2018 sa v hale
Iskra Arény a malej telocvični vo Svite
uskutočnil už 24. ročník stolnotenisového turnaja O pohár primátora mesta Svit,

a zároveň aj 9. ročník Memoriálu Dušana
Budzáka – niekdajšieho riaditeľa VÚCHV,
nadšenca, podporovateľa, a zároveň výborného hráča stolného tenisu.

uviedol Filip Dratva. Práve Filip Dratva sa
na začiatku nového roka vrátil do Svitu,
kde 25-ročný krídelníkstrávil väčšinu svojej basketbalovej kariéry.
Čo čaká Iskru vo februári? Pred svojimi fanúšikmi sa predstavia až 3. marca,
dovtedy ich čakajú tri stretnutia vonku
a Slovenský pohár v Košiciach. Štvrťfinálovým súperom zverencov trénera
Michala Madzina budú basketbalisti BC
Prievidza. V tabuľke Eurovia SBL im aktuálne patrí piata pozícia. Toto umiestnenie
by mal užvo februári vylepšiť aj uzdravený rozohrávač Marko Radonjič.
JD
Tento turnaj každoročne symbolicky otvára športovú sezónu v meste a je
jedným z najstarších turnajov v okrese.
Môžu sa ho zúčastniť nielen registrovaní
hráči, ale aj neregistrovaní amatéri.
Organizátori sa tešia stále vyššej účasti stolnotenisových nadšencov na turnaji. Aj z tohto dôvodu sa súťažiaci stretli
vo väčších priestoroch Iskra Arény, a to
vo veľkej hale i v malej telocvični.
Turnaj otvoril jeho riaditeľ Jozef Klein
a súťažiacim sa prihovoril aj primátor
mesta Miroslav Škvarek, či Martin Budzák, syn Dušana Budzáka, ktorého pamiatke je memoriál venovaný.
Tento rok sa turnaja zúčastnilo 86
súťažiacich - 46 registrovaných, 30 neregistrovaných a 10 žien. Spomedzi registrovaných hráčov bol najlepší Peter
Toporcer, medzi ženami zvíťazila Veronika Čurillová. Z memoriálu si zlato odniesli Veronika Čurillová a Lukáš Solár,
v mužskej štvorhre zvíťazili Ladislav Kandráč a Lukáš Solár.
LF, foto: DB
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