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Prijaté po uzávierke

Poďakovanie

V meste máme novú stálu
historickú expozíciu

Vojensko-historický klub Tiger oznamuje, že 10. júla 2021 otvoril v Dome
kultúry vo Svite stálu expozíciu „Protifašistický odboj v II. svetovej vojne“. Návštevu expozície je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky
u Karola Floriančiča na čísle 0915 909 310.

Chcel by som touto cestou poďakovať Mestskému zastupiteľstvu vo Svite a pani primátorke
Ing. Dáši Vojsovičovej za poskytnutie priestorov v Dome kultúry
na zriadenie tejto expozície. Za
pomoc pri realizácii expozície
ďakujem náčelníkovi Mestskej
polície vo Svite Mgr. Michalovi
Klimkovi, vedúcej Mestskej knižnice Svit Mgr. Daniele Šipošovej,
priateľom Denisovi Gehinovi, Leopoldovi Klasovi, Karolovi Markovičovi, Romanovi Michalkovi, Adriánovi Šefčíkovi, Petrovi Zemanovi,
sponzorom Ing. Pavlovi Kravárikovi z firmy Excess Huncovce a Tatravagónke Poprad. Karol Floriančič

Primátorka mesta uvítala
novonarodené detičky po dlhšej prestávke
Mesto Svit za účasti primátorky mesta
Ing. Dáši Vojsovičovej, prostredníctvom
Zboru pre občianske záležitosti, zorganizovalo tradičné uvítanie detí, nových občanov mesta Svit dňa 19. júna v obradnej
miestnosti Domu kultúry vo Svite.
Milého stretnutia sa zúčastnili rodičia
a ich deti narodené v roku 2020 a 2021.
O príjemnú atmosféru sobotňajšieho
dopoludnia sa postarala hudobným
vystúpením SZUŠ Fantázia Svit. Prítomných privítala a prihovorila sa primátorka
mesta, z ktorej rúk rodičia prevzali kyticu,
spomienkovú knihu, finančný príspevok
a zapísali sa do pamätnej knihy mesta.
Detičkám, novonarodeným občanom,
prajeme všetko najlepšie.
V prípade záujmu o účasť na ďalšom
stretnutí uvítania detí s primátorkou mesta,
môžete svoj záujem nahlásiť na Matričnom
úrade vo Svite, č. dverí 18, v čase úradných
hodín. Dotazník v zmysle GDPR je zverejnený na webovej stránke mesta, je potrebné
ho vyplniť a priniesť so sebou.
Mgr. Ľuboslava Kukurová
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Reštaurácia v Dome kultúry
je opäť v prevádzke

Z DIÁRA PRIMÁTORKY

Od 1. júla sa v reštaurácii môžete nielen naobedovať, ale aj stráviť
čas príjemným posedením pri káve, vínku alebo pive s priateľmi či
rodinou. Priestor si tiež môžete zarezervovať na rôzne posedenia
ako napríklad rodinné oslavy, stretnutia, bankety či rokovania podľa
vašich predstáv a potrieb.

Otvorená reštaurácia ponúka:
• Výber z troch jedál z denného menu za cenu 4,10 € (vrátane polievky a vody).
• Príjemné a vynovené prostredie.
• Konkrétne jedlo je ideálne si objednať deň vopred telefonicky, osobne
alebo zaslaním sms na číslo 0904 189 109 v daný deň do 8.30 hod.
• Využiť služby reštaurácie môžu aj návštevníci, ktorí si jedlo neobjednali
vopred a to výberom z jedál, ktoré sú v danej chvíli ešte k dispozícii alebo
si návštevníci môžu objednať minútkové jedlá.
Výdaj obedov je od pondelka do piatku v čase od 11.00 do 13.30 hod. Denné menu nájdete na www.azzo.sk. Reštaurácia je otvorená v čase od 11.00 do
15.00 hod. Platba je možná v hotovosti, platobnou kartou, stravnými lístkami
alebo stravovacími kartami.					
red

Záver školského roka vo
Svite bol odetý do kroja
Folklórny súbor Jánošík spolu s Centrom voľného času a Mládežníckym
parlamentom Svit pripravili na záver školského roka krásnu výzvu odkazujúcu na slovenské tradície.
Vo štvrtok 30. júna sa v našom meste
uskutočnila milá akcia Deň kroja. Niekoľko týždňov vopred vyzývali organizátori
prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov všetkých k tomu, aby si
v tento deň obliekli čokoľvek súvisiace
s krojmi alebo folklórom. Slovenský deň
kroja je ojedinelé podujatie zamerané na
šírenie tradícií, prezentáciu slovenských
ľudových krojov a prezentáciu slovenských obcí, regiónov a naše kultúrne dedičstvo.
ROČNÍK XX. - JÚL - AUGUST 2021

Vyzvali deti zo základných škôl, materských škôl, zamestnancov mestského
úradu, ale i verejnosť, aby sa zapojili do
tohoto dňa a obliekli si folklórne motívy,
za ktoré dostávali odmeny. Skupina organizátorov navštívila školy i mestský úrad,
kde bolo tiež mnoho ľudí oblečených
v krojoch a medzi nimi aj primátorka
Ing. Dáša Vojsovičová.
Organizátori veria, že sa táto tradícia
bude konať každý rok a bude sa zapájať
viac a viac ľudí.
		
red

n 8. jún - Online s primátorkou
Pravidelná online diskusia s obyvateľmi
mesta, ktorí majú záujem pozhovárať sa
s vedením mesta. Toto online stretnutie
sa uskutočnilo po tretíkrát a koná sa pravidelne každý druhý utorok v mesiaci.
n 9. jún - Rozpracované projekty
Pracovné stretnutie k projektom: Cyklochodník bagrovisko, budova železničnej stanice vo Svite a Domu seniorov.
n 9. jún - Cyklochodník - bagrovisko
Odovzdanie staveniska realizátorovi.
n 14. jún - Stavebný zákon
Pracovné stretnutie na tému zmien
v stavebnom zákone vzhľadom na prevádzku stavebného úradu v meste.
n 21. jún - Materská škola
Sv. Gianny Berettovej Mollovej
Stretnutie s novou riaditeľkou Materskej
školy a zástupkyňou reprezentujúcou
Charitas Spiš.
n 21. jún - Rőntgen
Stretnutie s Mudr. Petrasom na tému
poskytovania zdravotnej starostlivosti
a možnostiach zachovania rőntgenového pracoviska. Mesto, ako vlastník RTG
prístroja má záujem investovať do obnovy RTG pracoviska a tak zabezpečiť
obyvateľom mesta ako aj okolitých obcí
vyššiu úroveň poskytovania zdravotnej
starostlivosti a aj ochrany zdravia.
n 24. jún - 60. výročie záujmovej
činnosti v meste
Účasť na Dni otvorených dverí organizovaných Centrom voľného času a Mládežníckym parlamentom pri príležitosti
60. výročia organizovanej záujmovej činnosti vo Svite.
n 28. jún - Životné prostredie
Prijatie a absolvovanie kontroly z úradu
Inšpekcie životného prostredia v Košiciach v súvislosti s anonymným podnetom podaným ohľadne vývozu zeminy
pri štrkoviskách (v súvislosti so stavbou
cyklochodníka pri bagrovisku).
n 29. jún - Riaditeľky škôl
Stretnutie a diskusia s riaditeľkami školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za účelom zhodnotenia
uplynulého roku.
n 30. jún - Záver školského roka
Účasť na rozlúčke so školským rokom
v Spojenej škole na Mierovej ulici odetá v kroji ako prejav podpory podujatia
Deň kroja vo Svite.
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V nasledujúcich mesiacoch sa budú
opravovať tieto úseky chodníkov
Plán obnovy je dokument, ktorý sumarizuje prehľad plánovaných opráv a investičných činností v meste týkajúci
sa rôznych oblastí. Toto je jeho prvá časť a v ďalších vydaniach novín nájdete postupne aj ďalšie dve. Plán je rozdelený do troch základných oblastí:

A

B

PLÁN OBNOVY CHODNÍKOV

PLÁN OBNOVY CIEST

1. CHODNÍKY
2. CYKLOCHODNÍKY
3. VNÚTROBLOKY

1. OPRAVA NESPEVNENÝCH PLÔCH
2. CESTY
3. PRIECHODY PRE CHODCOV
4. AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

C

PLÁN OBNOVY
STATICKEJ DOPRAVY

Podobným rozvrhom prác a plánom mesto doteraz nedisponovalo. Jeho vzniku predchádzala pasportizácia ciest a komunikácií
ako aj projekt parkovacej politiky vo Svite. Dokument vznikal dlhšiu dobu najmä preto, aby v ňom boli zohľadnené požiadavky,
potreby a pripomienky občanov a tiež potrebné stanoviská zo strany dopravného inšpektorátu.
Ide predovšetkým o „živý“ materiál, ktorý sa bude aktualizovať a prispôsobovať rôznym faktorom ako aktuálnej situácii, okolnostiam, vývoju prác, požiadavkám či finančným možnostiam. Vplyv na plánované termíny a realizácie tiež môže mať vývoj trhu práce
a kapacity Technických služieb Svit.

A: PLÁN OBNOVY CHODNÍKOV
1. CHODNÍKY

MIEROVÁ - KOMENSKÉHO

MIEROVÁ

ŠTÚROVA - KOPČEK

JILEMNICKÉHO
ŠTEFÁNIKOVA

ZDROJE

ÚSEK
(m)

Vlastné (€)

Iné (€)

FORMA
REALIZÁCIE

HARMONOGRAM

POZNÁMKA

100,0

8 566,00

-

In-housing

UKONČENÉ
Jún 2021

Cena-Cenkros

Štúrova-Kopček

6,0

658,60

-

In-housing

UKONČENÉ
Jún 2021

Cena-Cenkros

Mierová/Komenského križovatka

20,0

1 232,00

-

In-housing

PREBIEHAJÚCE
Júl, August 2021

Cena-Cenkros

Jilemnického

250,0

20 623,07

-

In-housing

September,
Október 2021

Cena-Cenkros

Štefánikova

75,0

5 564,99

-

In-housing

Október 2021

Cena-Cenkros

ULICA
Mierová
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2. CYKLOCHODNÍKY
Bagroviská
Napojenie cyklochodníka
Cyklochodník I/18

Poprad - Svit - Lopušná

ULICA
Cyklochodník
Poprad - Svit - Lopušná dolina
Havarijný stav

Cyklochodník
Poprad - Svit - Lopušná dolina
Rekonštrukcia povrchu

Cyklochodník Bagrovisko

Cyklochodník I/18
ul. Hviezdoslavova - Motorest
Napojenie cyklochodníka
Železničná stanica - Bagrovisko

ZDROJE

ÚSEK
(m)

Vlastné (€)

Iné (€)

FORMA
REALIZÁCIE

HARMONOGRAM

POZNÁMKA

10,0

312,90

-

In-housing

UKONČENÉ
Máj 2021

Cena TS

1030,0

-

Projektovanie
dopravných
stavieb, s.r.o.

Júl 2021

Projektová
dokumentácia

Víťaz VO

Jún 2022

Podanie žiadosti
do 7/2021

Arprog, a.s.

Júl, August,
September 2021

Žiadosť
schválená
4/2021
Projektová
dokumentácia

1 170,0

2 000,00
5%
spolufin.

860,0

1 200,00

980,0

3 445,88

40 000,00

Dotácia Min.
Pôdohospodárstva

65 471,66

5%
spolufin.

Dotácia Min.
Pôdohospodárstva

6 000,00

-

Projektovanie
dopravných
stavieb, s.r.o.

Júl 2021

-

-

Víťaz VO

Rok 2022

ŽSR/ In-housing

Rok 2022
pokračovanie na strane 6
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3. VNÚTROBLOKY

pokračovanie zo strany 5

2
KPT. NÁLEPKU
1

ŠTÚROVA

JILEMNICKÉHO

ULICA
Kpt. Nálepku - 1. a 2.
Jilemnického
Kpt. Nálepku - 1. a 2.

ZDROJE
PLOCHA
2
(m )
Vlastné (€)
Iné (€)
28 000

12 300

21 000,00

15 000,0

-

300 000,00

FORMA
REALIZÁCIE

HARMONOGRAM

POZNÁMKA

ArchArt, s.r.o.

UKONČENÉ
Jún 2021

Projektová dokumentácia

Víťaz VO

Rok 2022

Revitalizácia chodníkov,
mobiliáru a parkovísk
Podanie žiadosti do 7/2021

Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie

Jilemnického

Štúrova

15 700

17 055

15 000,00

300 000,00

Víťaz VO

69 491,83

1 320 344,69

Swietelský
- Slovakia,
spol.s.r.o

5%
spolufin.

Dotácia
Ministerstvo ŽP

Rok 2022

Rok 2023

Revitalizácia chodníkov,
mobiliáru a parkovísk

Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie

Podaná žiadosť o dotáciu
12/2020
Vodozádržné opatrenia
v meste Svit

Predám domáce syrové,
neúdené nite a uzlíky „korbáčiky“.
Vyrábané nie strojovo,
ale tradičným spôsobom
priamo na Orave.
Ručne ťahané z domáceho
čerstvého kravského mlieka.
Obmedzené množstvo.

Cena: 0,5 kg = 5 €; 1 kg = 10 €.

Primátorka prijala jubilantov po dlhšej prestávke

V prípade záujmu volajte

Po odluke spôsobenej obmedzeniami a pandemickou situáciou sa máji opäť
mohli stretnúť jubilanti s primátorkou mesta na príjemnom posedení v budove
mestského úradu. Dvanástich oslávencov potešila i Ľudová hudba Bystrianka, ktorá
spestrila slávnostné stretnutie.

tradicnevyrobky@gmail.com
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Z rokovania zastupiteľstva
Poslanecký zbor sa stretol 24. júna
na 26. riadnom zasadnutí.

Rôzne
• Schválený bol plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta Svit na II. polrok 2021.
• Zelenú dostalo aj VZN (č. 3/2021), ktoré
upravuje podmienky v súvislosti s povinnosťou obcí zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov
(ďalej len „BRKO“).
• Zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o hospodárení Mesta Svit za
obdobie 1 - 4/2021. Mesto hospodárilo
počas prvých štyroch mesiacov úsporne, s výsledkom - prebytkom v sume
582 tis. €. Úspora bola dosiahnutá vďaka efektívnemu nakladaniu s financiami,
ktoré bolo poznačené aj protipandemickými opatreniami a útlmom činností
mnohých organizácií mesta.

Investície:
• Zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
rekonštrukciu cyklochodníka do Lopušnej doliny na úseku 1 700 m - na úrovni
Chemosvitu, pričom je výška žiadaného
príspevku 39 372,36 € (95%) a výška spolufinancovania: 2 000,- € (5%).
• Poslanci schválili spolufinancovanie
kompletnej výmeny palubovky v Iskra
Aréne. Príspevok PSK 50%, spolufinancovanie 50%, pričom celkový rozpočet je
vyčíslený na 95 847,02 €. Výška dotácie zo
strany PSK je 40 000 €, sponzorský príspevok súkromného investora je 25 000,-€
a zo strany mesta je potrebné vyčleniť
z rozpočtu sumu cca 31 000,- €. V rámci
tohto projektu dôjde ku kompletnej výmene palubovky v aréne, pričom nepoškodená časť palubovky bude rozobratá
tak, že sa použije na výmenu palubovky
v malej telocvični, takým spôsobom, aby
spĺňala potrebné technické parametre.

Tým teda dôjde k rekonštrukcii oboch
telocviční.
• Schválené boli aj financie v obnose
40 000,- € na ďalšie projektové dokumentácie a priechody. V pláne sú ďalšie
investičné akcie, ktoré vyžadujú vypracovanie projektovej dokumentácie (cyklochodník, rekonštrukcia MŠ, priechody
a pod.). Zároveň má mesto záujem požiadať Štátny fond rozvoja bývania o úver
na výstavbu Domova sociálnych služieb
a realizovať ďalšie stavebné práce na
priechodoch pre chodcov, kde je taktiež
potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu.

Majetkovoprávne
• Na programe boli aj majetkovoprávne
vysporiadania pozemkov pri rodinnom
dome na ul. Horskej, prenájmy pozemkov
na ul. SNP, ul. Štefánikovej a Novej.
• Poslanci schválili podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájmom garáže pri zdravotnom stredisku a garáže pri
budove pošty, ktoré nájdete na webovej
stránke mesta.
• Písomne ani ústne nebola podaná žiadna interpelácia.

Diskusia
• J. Bobulová povedala, že Dobrovoľný hasičský zbor Pod Skalkou má záujem starať sa o areál Hasičskej zbrojnice
a Domu kultúry. Opýtala sa, či je možné
požičať si kosačku od TS. I. Hus odpovedal, že je to priechodné riešenie, uľahčilo
by to prácu aj TS, že sa dohodnú sa s vedúcim DHZ.
• M. Smatanová tlmočila požiadavku
dôchodcov Svitu, či by mesto nemohlo
zabezpečiť opravu obuvi, pretože táto
služba tu veľmi chýba. D. Vojsovičová
odpovedala, že preverí možnosti zabezpečenia tejto služby v našom meste. Vyzvala, poslancov a verejnosť k tomu, že ak

by niekto vedel o opravárovi obuvi, ktorý
má záujem zriadiť si túto službu vo Svite,
môže to nahlásiť na MsÚ.
• M. Smatanová upozornila, že na
ul. Kpt. Nálepku v blízkosti bytového
domu č. 99 na detskom ihrisku sú poškodené lavičky, chýbajú tam latky na sedenie. D. Vojsovičová zadala úlohu opravy
lavičiek do zásobníka prác TS v meste.
• M. Smatanová vyslovila veľkú vďaku
mestu Svit, mobilnej očkovacej jednotke
a všetkým, ktorí sa na očkovaní vo Svite
podieľali.
• J. Bobulová upozornila, že na ul. Záhradnej na sídlisku E sú vyschnuté niektoré stromy, ktoré boli vysadené v rámci
revitalizácie tohto územia, či je možné
ich reklamovať. D. Vojsovičová požiadala
TS o preverenie stavu a predloženie návrhu na riešenie.
• E. Kačmarčíková vyzvala občanov
k starostlivosti o väčšiu čistotu v meste,
pretože je všade veľa odpadkov.
• J. Drobný vyjadril pochvalu oddeleniu
kultúry MsÚ za organizáciu a naplánovaný program tohtoročného kultúrneho
leta. Povedal len, že je potrebné zvážiť
zmenu priestoru v organizácii niektorých
koncertov pri Kolibe, bolo by vhodnejšie
nájsť väčší priestor, kde sa zmestí viac
ľudí.
• D. Vojsovičová informovala, že s prichádzajúcim letným obdobím mesto
počas prázdninových mesiacov pripravilo pestrú ponuku programov, ktoré sú
určené všetkým vekovým kategóriám.
Ich cieľom je počas leta zaviesť tradíciu
a vo väčšej miere oživiť kultúrne dianie
v našom meste, spríjemniť chvíle oddychu, spestriť prichádzajúce letné dni.
red

Upozornenie pre organizátorov
akýchkoľvek podujatí

Ak ste organizátorom podujatia akéhokoľvek rozsahu či charakteru mali
by ste vedieť, že je stále v platnosti
oznamovacia povinnosť a je potrebné dodržať povinnosti vyplývajúce so
zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, alebo zákonom
č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných
športových podujatí. Oznámiť písomne
informácie o podujatí vrátane kontaktu na zodpovednú osobu ste povinní
ROČNÍK XX. - JÚL - AUGUST 2021

jednak Mestskému úradu - Oddeleniu
školských, kultúrnych a športových
činností, ale rovnako aj Mestskej polícii Svit, Obvodnému oddeleniu Polície
SR v sídle okresu, Regionálnemu úradu
verejného zdravotníctva v sídle okresu,
záchrannej službe a hasičom. Nedodržanie týchto ohlasovacích povinností
môže spôsobiť nepríjemnosti pri organizovaní Vašich podujatí.
red

Aktivujte si bezplatnú

SMS info službu
o dianí v meste
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Poznáte povinnosti majiteľov psov?

vať nepohodu, takže napríklad aj búda pre
psa musí mať dostatočnú veľkosť.

Po boku ľudí sa prvýkrát objavili už tisíce rokov pred vznikom písma či postavením egyptských pyramíd a sú najčastejšie chovaným spoločenským
zvieraťom nielen vo svete, ale aj na Slovensku.

Zabezpečenie
prirodzených potrieb

Reč je o psoch, ktorých podľa oficiálnych údajov vo Svite vlastní každá šiesta
domácnosť. Chov psa však so sebou nesie niekoľko zákonných povinností a tento prvý zo série článkov o zodpovednom
chove psov prináša ich základné predstavenie.
Ešte pred pár rokmi bolo zviera podľa
slovenských zákonov považované za „vec“.
Medzitým sa však ochrana zvierat výrazne posilnila. Ochranu domácich zvierat
v súčasnosti upravuje zákon č. 39/2007
Z.z. o veterinárnej starostlivosti a vyhláška
č. 283/2020 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat. Medzi najnovšie
povinnosti majiteľov psov patrí označenie
psa čipom. Tento čip stojí do 10 € a nielen
že zabezpečí identifikáciu psa v prípade
jeho úteku, ale je vyžadovaný aj pri návšteve veterinára. Ten totiž nezačipovaného
psa podľa zákona nesmie ošetriť. Ďalšou
administratívnou zákonnou povinnosťou je nahlásenie psa do evidencie mesta
a uhradenie dane za psa.

Ochrana psov a zabezpečenie
dobrého zdravotného stavu
Zákon však nemyslí len na evidenciu
psov, ale aj na ich ochranu. Každý majiteľ je
povinný zabezpečiť svojmu psovi pravidelnú a vhodnú stravu či prístup k pitnej vode
a zaistiť tak jeho dobrý zdravotný stav.
V prípade zdravotných problémov psa má
majiteľ tiež zákonnú povinnosť zabezpečiť

mu veterinárnu starostlivosť. Veterinára je
však potrebné vyhľadať aj kvôli prevencii
chorôb - na Slovensku musí byť každý pes,
ktorý je starší ako 3 mesiace, pravidelne
povinne očkovaný proti besnote.

Vhodné životné podmienky
Okrem ochrany zdravotného stavu
upravujú slovenské zákony aj životné podmienky spoločenských zvierat.
Zo skúseností organizácií, ktoré kontrolujú dodržiavanie povinností pri chove
zvierat, vyplýva, že práve zabezpečenie
vhodných podmienok je v mnohých prípadoch problematické. Podľa Jozefa Chmela,
hlavného inšpektora Slobody zvierat, je
jedným z najčastejších dôvodov anonymného nahlásenia nevhodného chovu psov
krátka reťaz alebo malý koterec.
Reťaze alebo vonkajšie koterce pritom
musia spĺňať rozmery upravené zákonom
- reťaz musí mať aspoň štvornásobok dĺžky tela psa (najmenej však 2,5 metra). Minimálna veľkosť kotercov sa odvíja od hmotnosti psa. Napríklad nemecký ovčiak alebo
labrador musí mať v koterci priestor na
pohyb aspoň 5 m2 (ak má nad 30 kg, minimálna plocha je 6 m2), pričom okrem tohto voľného priestoru musí mať k dispozícii
búdu, ktorá mu poskytne ochranu proti
nepriazni počasia, najmä pred dažďom,
mrazom a priamym slnečným žiarením.
Chovné priestory musia byť udržiavané
v čistom stave a nesmú pre psa predstavo-

Mestská polícia Svit informuje
Príslušníci Mestskej polície pôsobia
v uliciach mesta nielen represívne, ale
aj preventívne. Okrem iných činností
vykonávajú súčinnosť pri dopravných
nehodách, či záchrane ľudského života.
V priebehu júna pomáhali zachrániť ľudské životy pri zdravotných indispozíciách
7 osobám spolu s osádkami RZP, HaZZ
a hliadkami OO PZ Svit. Príslušníci MsP
boli na základe oznámenia 4-krát privolaní k osobám ležiacim na ulici, či v tráve,
zjavne pod vplyvom alkoholu, na miesto
bola privolaná aj hliadka OO PZ Svit,
v súčinnosti ktorej bol zabezpečený bezpečný odchod osôb do miesta trvalého
bydliska.
Hliadky MsP v júni riešili rušenie nočného kľudu celkovo v 12 prípadoch.
Priestupcovia boli riešení podľa §48 Zákona 372/90 Zb.
Hliadky MsP v júni dokumentovali
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5 skládok stavebného a iného odpadu, ktoré boli buď nahlásené, alebo
zistené hliadkami MsP, či Technickými
službami Svit. Následným šetrením,
aj s pomocou kamerového systému,
boli identifikovaní pôvodcovia skládok. Priestupky boli riešené podľa §84,
odst. 1, Zák. 372/1990 Z.z a skládky boli
odstránené na náklady pôvodcu.
Hliadka MsP v júni prijala tel. oznámenie o rozbití sklenenej výplne vchodových dverí v BD na ul. Štúrovej. Po vykonaní prvotných úkonov je vec riešená
ako priestupok proti majetku §50 Zákona
SNR č. 372/1990 Zb.
Hliadka MsP tiež riešila oznámenie
o poškodení predných a zadných okien
na dverách motorového vozidla. Vec
riešená ako priestupok proti majetku
§50 Zákona SNR č. 372/1990 Zb.
Príslušníci MsP prijali oznámenie

Ďalším častým problémom pri chove
psov je podľa inšpektora Chmela aj nepúšťanie psa z reťaze alebo mimo koterca.
Zákon pritom nariaďuje majiteľom, aby
psovi každodenne umožnili voľný pohyb
mimo reťaze alebo koterca, pričom je potrebné vziať do úvahy jeho temperament
a veľkosť.
Tá sa často líši aj v závislosti na bydlisku
majiteľa. „V bytoch prevládajú hlavne malé
bytové psíky, ako jorkšírske teriéry či maltézske psíky. V rodinných domoch je to tiež
rozmanité, ale často sú to napríklad labradory, nemecké ovčiaky alebo bernské salašnícke psy,“ popísala veterinárna lekárka
Lenka Gigacová Vernerová z veterinárnej
ambulancie vo Svite.
Tieto pracovné a ovčiarske plemená
majú zvýšené nároky na pohyb a potrebujú dostatok fyzickej aktivity. Ak však pes
nie je každodenne púšťaný mimo reťaze či
koterca, je to problémom pre každé zviera
bez ohľadu na jeho veľkosť. „Je to základná
životná potreba psa. Ak je iba zatvorený
alebo uviazaný, nenapĺňa svoje sociálne
potreby a môže sa stať agresívnym, depresívnym, môže sa poškodzovať, mať prejavy stereotypného správania a stáva sa
z neho nešťastné a nevypočítateľné zviera“ vysvetlila veterinárna lekárka Gabriela
Suranovská z popradskej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorá sa
zameriava aj na kontrolovanie dodržiavania podmienok chovu zvierat.
Mgr. Lucia Tupá
o kačke s mláďatami, pohybujúcej sa po
ulici Záhradnej vo Svite. Kačku s mláďatami hliadka odchytila a previezla na štrkovisko, kde boli tieto zvieratá vypustené
do voľnej prírody.
Hliadka MsP prijala aj oznam o odchytenej korytnačke v blízkosti nákupného
centra A1. Korytnačka bola následne
prevezená do špecializovaného obchodu
Pet Centrum v Poprade, kde bolo zistené,
že sa jedná o vzácny druh suchozemskej
korytnačky. Oznam o jej nájdení bol zverejnený na FB stránke MsP Svit. Majiteľka
korytnačky sa v podvečerných hodinách
ozvala hliadke MsP. Príslušníci MsP vyzdvihli korytnačku v Pet Centre a odovzdali majiteľke.
Preventistka MsP v júni absolvovala
3 preventívne besedy so žiakmi ZŠ na
ul. Komenského. Na besedách sa zúčastnili žiaci 6., 7. a 8. ročníkov. Témami
bolo správanie sa na verejnosti, poriadok
v meste, verejný poriadok, šikana, kyberšikana a záškoláctvo.
Mestská polícia Svit
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Menšia, ale užitočná
oprava chodníka

V polovici júna boli dokončené práce na časti chodníka na Štúrovej ulici,
ktorého malý úsek bol dlhodobo chýbajúci.
Pri vstupe na existujúci priechod pre
chodcov v časti „pri Kopčeku“ bol chodník vedúci „do prázdna“. Investičné oddelenie iniciovalo a realizovalo doplnenie
tohto malého úseku, ktorý spôsoboval
komplikácie pri vstupe na priechod pre

chodcov nielen chodcom, ale najmä mamičkám s kočiarmi, či deťom na rôznych
odrážadlách alebo bicykloch, nakoľko
museli prechádzať po vozovke.
To, čo dlhodobo neslúžilo, sa podarilo
realizovať za menej než dva týždne a na-

Na dokončovacie práce na moste
sa prišli pozrieť aj hostia
Primátorka Ing. Dáša Vojsovičová pozvala v úvode júna riadiacich zástupcov
spoločností a subjektov pôsobiacich v Lopušnej doline (pozn.: dolina patrí
do katastra obce Lučivná), starostku Lučivnej a poslancov mestského zastupiteľstva na stretnutie priamo ku mostu vedúcemu do Lopušnej doliny.
„Od živelnej udalosti, ktorá spôsobila
vážne poškodenia a neskôr strhnutie tohto mosta uplynulo už 20 mesiacov. Popod
most už pretieklo za ten čas veľa vody
a veľa vecí sa aj zmenilo. Most je ale dnes
plne funkčný a zároveň boli vyčíslené aj
finálne náklady na opravách. Vzhľadom
na fakt, že nedošlo k združeniu finančných prostriedkov pred rekonštrukciou,
ktoré by umožnili hĺbkovú a rozsiahlejšiu
ROČNÍK XX. - JÚL - AUGUST 2021

koľko boli práce vykonávané vo vlastnej
réžii mesta, výška investície bola približne 300 eur.
Táto časť komunikácie pre chodcov
obsahuje aj prvky pre slabozrakých
a nevidiacich. V dohľadnej dobe bude
v tejto časti ulice zvýraznené vodorovné
dopravné značenie existujúceho priechodu pre chodcov, ale pribudne aj jeden nový, taktiež vrátane vodorovného
i zvislého značenia, čo prispeje k vyššej
miere bezpečnosti chodcov.
Pokračujúce práce na poloblúkoch
chodníka na Mierovej ulici, vedúceho popri plote Základnej školy na Komenského
ulici sú realizované v termíne po 1. júli,
vzhľadom na rozsiahlejšie zásahy v území, kedy je premávka nástupom letných
prázdnin pokojnejšia a tiež v okolí nie je
pohyb žiakov.
V týchto dňoch prebiehajú práce na
oprave prepadávajúcej sa zámkovej
dlažby v okolí budovy Zariadenia opatrovateľskej služby na ulici Kpt. Nálepku.
Zároveň boli ukončené tzv. pretlaky
na elektrické káble popod cestu I/18, ktoré budú použité na uloženie elektrického
vedenia na pripravované nové priechody
pre chodcov s výstražným osvetlením.
Pribudnú tri a to v časti „Záhradky“, Chemosvit - horná brána a Nord Svit.

Daniela Virostko
dejov, ktorí zabezpečovali rekonštrukciu
mosta.
Po úvodných slovách si všetci hostia
mohli pozrieť názornú ukážku dokončovacích prác na moste unikátnym laserom.
Do 31. decembra uplynulého roku
bolo spojenie Lopušnej doliny a Svitu
zabezpečené náhradným mostom, kedy
ho dobrovoľný hasičský zbor Orava demontoval a vrátil späť Štátnym hmotným
rezervám.
„Verím, že most bude slúžiť dlho, nech
slúži nám a všetkým, ktorí ho budú potrebovať. Naším cieľom bolo aby táto
cestná komunikácia a most prešli pod
správu Prešovského samosprávneho
kraja“ konštatovala v závere primátorka
mesta.
Daniela Virostko

opravu mosta, mesto hľadalo čo najefektívnejší spôsob vynaloženia financií
a zabezpečenia prejazdnosti mosta. Verím, že plná funkcionalita mosta a jeho
oprava vás teší, vytvára vám podmienky
na plnohodnotné pokračovanie vašich
podnikateľských činností,“ prihovorila sa
prítomným primátorka.
Tiež poďakovala Prešovskému samosprávnemu kraju a spoločnosti CMR Bar-
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Čo je nové v svitskej SOŠ-ke?

Naša stredná škola nezaháľala ani počas (už druhej) karantény spôsobenej covidom-19. Veľkú časť školského roka 2020/2021 sme strávili doma
- dištančným vzdelávaním, preto sa pravdepodobne všetci aspoň v kútiku
srdca potešili tomuto oznamu: Od 10. 5. 2021 sa okres Poprad zaradil do
„ružovej farby“. Na základe toho sa obnovilo prezenčné vyučovanie pre
žiakov všetkých ročníkov, nielen maturitných a končiacich.

Jarné upratovanie
Pred obnovením prezenčného vyučovania pre všetky ročníky si v škole zamakali hlavne učitelia a žiaci maturitných
ročníkov. Samozrejme nielen mozgami,
ale aj fyzickou námahou - jarnou očistou
okolia našej školy.

olympiády. V prvý deň účastníci riešili
teoretické úlohy, v druhý praktické. Niekoľkým našim žiakom sa podarilo prebojovať do celoštátneho kola, konajúceho
sa v dňoch 13. až 15. júna. Našu školu
reprezentovali Dominik Skokan a Michal
Irha zo 4.A, Lenka Kaľavská z 3.A a nakoniec Klára Lačná spolu s Rastislavom
Jurčákom z 2.A. Všetci naši reprezentanti
boli aj úspešnými riešiteľmi. Po ukončení celoštátneho kola sa u nás v dňoch
15. až 17. júna konalo aj súťažné sústredenie pred medzinárodnou súťažou
Grand Prix Chimique, ktorá sa koná každý druhý rok. Právo zúčastniť sa získali
prví šiesti účastníci v rámci republiky. Do
druhého sústredenia postúpia štyria najlepší, z ktorých dvaja budú na medzinárodnej Grand Prix Chimique v Bratislave
reprezentovať celé Slovensko.

GLOBE
Náš rok v Globe začal videokonferenciou v Česku, kde sme prezentovali náš
minuloročný projekt s názvom „Zelená
imunita“. Taktiež sme sa zúčastnili jarnej
a jesennej fenologickej kampane - pozorovania stromov a z pohodlia domova
sme sa venovali pozorovaniu oblakov.
Vyskúšali sme aj nové projekty ako napríklad pozorovanie mikroplastov vo
vodách z nášho okolia. Niektorí z nás sa
zúčastnili konferencie s vedcom Petrom
Falconom z NASA, kde sa venovali vizualizácii dát.

DofE

Imatrikulácia prvákov
Tento školský rok sme dostali povel na
odchod domov omnoho skôr ako minulý.
Napriek tomuto faktu sme pre tohtoročných prvákov imatrikuláciu usporiadali.
Síce až na konci roka, ale teraz sú už aj
„oficiálne“ prijatí do našej školskej rodiny.

ta o stave životného prostredia našej planéty a po prvýkrát sme sa zúčastnili DofE
projektu - Medzinárodnej ceny vojvodu
z Edinburghu. Mladí ľudia si plnia ciele
podľa svojho výberu v troch oblastiach
a absolvujú expedíciu, ktorá preverí ich
samostatnosť.

Deň životného prostredia
U nás si tento deň pripomíname terénnou hrou pre študentov prvého ročníka.
Tento rok bol náš deň životného prostredia zameraný na klimatické zmeny.
Študenti absolvovali aktivity na 5 stanovištiach - voda, pôda, meteorológia, biológia a satelity. Po vyzvaní k vyjadreniu
názorov prevažovali najmä tie pozitívne.
Dúfame, že aj ďalším prvákom sa takáto
forma výučby bude pozdávať...

V tomto roku sa ho zúčastnilo celkom
6 žiakov. Zastúpené boli všetky ročníky:
prvý, druhý, tretí a aj maturitný štvrtý.
Tento rok bol teda dôkazom toho, že
ani v ťažkých časoch sa netreba vzdávať,
pretože naša práca svedčí o tom, že aj
počas pandémie sme sa vedeli zapojiť
a spolupracovať na rôznych projektoch
a odniesť si veľa krásnych spomienok.
Kristína Gancarčíková, 2.A

Nezabúdame na históriu
Dňa 7. marca 2021 sme si pripomenuli
123. výročie narodenia Jana Antonína
Baťu - zakladateľa Svitu a významnej
osoby, ktorej čestné meno nesie aj naša
škola.

Chemická olympiáda
V dňoch 29. a 30. apríla sa konal už
57. ročník školského kola chemickej
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Medzinárodné projekty
Naša škola je súčasťou medzinárodného GLOBE projektu, ktorého cieľom je
zvýšiť povedomie obyvateľov celého sveINFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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V SKRATKE

Za lyžičku medu...

Absolventský koncert SZUŠ Fantázia
Súkromná základná umelecká škola Fantázia priletela 16. júna na včelích
krídlach do Domu kultúry. So svojim úľom všetkým návštevníkom predstavila celovečerný program o tom, ako to v takej včelej škole chodí, teda bzučí.
Snažíme sa byť ako včely. Keby nebolo umenia, nemohli by sme ani počúvať
plody práce hudobného remesla. Svet by
bol omnoho smutnejší. Tak ako bez včiel.
Neboli by kvety, neurodili by sa plody na
stromoch. Kým budú žiť včely, kým bude
žiť umenie, aj svet nám môže zakvitnúť.
Vytvárame si teda ten náš. Farebnú Fantáziu, v ktorej môžete zabudnúť na všetky
starosti, zasmiať sa a pookriať. Včely majú
totiž na všetko liek. Medom pre uši boli
melódie hrané Vašimi šikovnými deťmi,
našimi žiakmi. Či už ste si vypočuli sólové skladby alebo orchester, srdečne sme
lietali po javisku pre Vás. Odvďačili ste
nás potleskom a my sme vedeli, že bzučíme v našom úli Fantázia pre dobrú vec.
Ďalším liekom boli tanečné choreografie Janky Gregorovej. Pohyb plný emócií
a poslanie, ktoré sa dá vyjadriť tancom
ulahodilo nejedným očiam. Cez smiech
sa môže vyroniť aj slza. Slza oceánu, čo

nám pripomína, že o našu Zem sa treba
starať. Tak ako včely podmieňujú existenciu človeka, učme sa aj my žiť v harmónii,
v spolupráci a bez strachu. Nie všetkého,
čo nahlas bzučí sa treba báť. Preto si užívajme umenie a venujme pozornosť tej
lepšej stránke života. Keď k Vám niekedy
priletí včela, neoháňajte sa. Prišla Vám
len pripomenúť krásu dňa a zaželať Vám
úsmev. Ďakujeme, že sa tento absolventský koncert uskutočnil a my sme pre Vás
opäť mohli tancovať, hrať a tvoriť. V úli
nám vyrástli z malých včielok absolventi,
ktorí môžu veselo bzučať životom, navyše v tónine :)
Ďakujeme pani riaditeľke Viere Piekielnickej, Miriam Trembáčovej, Jozefovi
Štrbkovi a Monike Piekielnickej, Andrei
Durillovej, Ivane Gregovej, Tomášovi Kokymu a všetkým kolegom, priateľom, žiakom a rodičom SZUŠ Fantázia
M. Piekelnicka, foto: D. Bodyová

POZOR NA DIVIAČIU ZVER V OKRESE
Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad oznámila, že
v poľovnom revíri Kozí Kameň (kataster Spišská Teplica) bol potvrdený výskyt afrického moru ošípaných u diviačiej zveri. Vzhľadom na to, že poľovný
revír Gerlachov s týmto územím bezprostredne susedí, bol aj revír Gerlachov zaradený do infikovanej oblasti.
Pre poľovníkov platia špeciálne nariadenia, avšak upozorňujeme aj širokú
verejnosť, aby sa vyhýbala kontaktu, ale najmä akejkoľvek manipulácii
s diviačou zverou napríklad pri zrážke
s automobilom.
ZAHÁJENIE LETNEJ SEZÓNY
PLAVÁRNE VO SVITE
Vzhľadom na priaznivé počasie
a záujem širokej verejnosti letnú
prázdninovú sezónu, otvorila plaváreň
už 29. júna. V období od 29. júna do
31. augusta môžete prísť relaxovať už
v dopoludňajších hodinách od 10.00 h.
K dispozícii je samozrejme plaváreň,
ako aj oddychová zóna v priľahlej záhrade. Na spestrenie voľnočasových
aktivít si môžete užiť aj jednoduché
športové aktivity - loptové hry, badminton, soft tenis, k dispozícii sú lehátka na relax. S účinnosťou od 30. júna
pri vstupe na plaváreň nie je potrebné
sa preukazovať testom na covid-19,
ani potvrdeniím o očkovaní a prekonaní ochorenia.
Bytový podnik, s.r.o., Svit

GRÉCKOKATOLÍCKY ARCIBISKUP
A METROPOLITA JÁN BABJAK SJ.,
11. JÚLA VO SVITE
Gréckokatolícku farnosť vo Svite
poctil svojou pastoračnou návštevou v nedeľu 11. júla gréckokatolícky
o. arcibiskup a metropolita Vladyka
ThDr. Ján Babjak SJ, PhD. pri príležitosti odpustovej slávnosti sviatku sv. Cyrila a Metoda spojeného s oslavou
30. výročia konsekrácie chrámu vo Svite.
ROČNÍK XX. - JÚL - AUGUST 2021
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

ZUŠ Mierová zvládla
covidovú pandémiu úspešne

Začali školské prázdniny. Chodby školy opäť osireli. Chýbajúci džavot detí
nám pripomenul prežité neľahké obdobie. Ak by nám ktokoľvek pred rokom povedal, že nebudeme môcť plnohodnotne a prezenčne realizovať
svoje povolanie v škole, iste by sme len neveriacky pokrútili hlavou a tvárili sa prekvapene.
Prežitý čas tohto školského roka nám
ukázal, ako sa pred očami môže zmeniť
naša situácia zo dňa na deň. Covidová
pandémia zasiahla do bežného denného režimu každého z nás a museli sme
sa operatívne vysporiadať s novinkami online vzdelávania, jeho pozitívami,
no prevažne aj s jeho úskaliami. Online
vzdelávanie pre žiakov základnej aj umeleckej školy Mierová vo Svite prebiehalo
v náročných podmienkach na strane učiteľov, ako aj na strane žiakov a rodičov.
Bola to výzva a keď bilancujeme prežitý
školský rok, môžeme konštatovať, že sme
ju spoločne zvládli. Dlhé hodiny pri počítači, mobile či tablete nám ukázali, že aj
napriek sťaženým podmienkam vieme za
predpokladu vzájomnej zodpovednosti,
pracovitosti, spolupráci a húževnatosti
poskytnúť našim žiakom mnoho, čo potrebujú pre svoj odborný rast.
V každej oblasti bolo vzdelávanie na
všetkých stupňoch škôl ťažké. V umeleckej škole však bolo v mnohom špecifické.
Výdobytky dnešnej techniky dovoľujú
vidieť sa, rozprávať sa, počúvať hudbu,

správy a sledovať filmy. Nedovoľujú však
poskytnúť priamu interakciu medzi učiteľom a žiakom. Nemožnosť osobného
kontaktu so žiakom sťaží pedagógovi
prakticky ukázať správny spôsob hry a interpretácie skladby alebo riešenia interpretačného problému a poskytnúť mu to
najdôležitejšie a to cit pre umenie. Internetový prenos nie je kvalitný, hra žiakov
je prerušovaná, málo stabilná, kolísavý
zvuk s obtiažnejšou počuteľnosťou neprispieva k celkovej vzájomnej pohode
vo vzdelávaní.

Vratili sme sa späť
s veľkou radosťou
Zrealizovali sme však počas pandémie
nespočetné množstvo videonahrávok vo
všetkých odboroch - v hre na hudobný
nástroj, herecké vystúpenia žiakov, nádherné výtvarné práce a tanečné kreácie
pre potreby online koncertov na internete. Aspoň takto sme mohli byť aspoň na
okamih so svojimi poslucháčmi a ukázať
im, čo sme sa spoločne naučili. Radi však
konštatujeme, že ako žiaci, tak aj učitelia

sme sa vysporiadali s nástrahami online
vzdelávania o čom svedčia skutočné výsledky.
S veľkou radosťou sme nastúpili po
pandémii do školy. Bolo úžasné byť znovu v kruhu svojich kamarátov, spolužiakov, opäť zase na živo vidieť svojich
učiteľov a mať príležitosť spoločne sa
porozprávať a vzdelávať sa v kolektívnom i v individuálnom vyučovaní. Po
nástupe do školy sme nemali do konca
školského roka veľa času, každá trieda
umeleckej školy však zrelizovala mnoho
koncertov pre žiakov základnej školy a aj
rodičov. Videli sme umelecké výkony žiakov hudobného, tanečného, výtvarného
a aj literárno-dramatického odboru. Zrealizovali sme absolventské videá našich
absolventov v online prostredí, vykonali
sme okrem aktívnej pedagogickej práce
zápis žiakov do umeleckej školy na nový
školský rok, uskutočnili sme tanečné dopoludnie pre žiakov materskej a základnej školy, herecké vystúpenie Valibuk,
naši mladí tanečníci sa zúčastnili dňa detí
a otvorenia leta v meste Svit, uskutočnili sme klavírny recitál Sebastiána Bucha
v rámci kultúrneho leta v meste, zúčastnili sme sa medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina vo Vrábľoch, aktívne
sme prispeli k úspešnému podujatiu - tradičného letného medzinárodného husľového orchestra v Tatrách s koncertami
pre širokú verejnosť, inštalovali sme nádhernú výstavu výtvarných prác v knižnici
mesta a v neposlednom rade sme uskutočnili množstvo samostatných koncertných vystúpení klaviristov, huslistov,
spevákov, keyboardistov, flautistov, gitaristov, organistov, klarinetistov, akordeonistov a prezentácií hercov, tanečníkov
a výtvarníkov.
Veríme pevne, že nový školský rok
2021/2022 už nebude poznačený pandémiou a prerušením štúdia. A že sa
budeme môcť plnohodnotne vzdelávať
a ešte vo väčšom rozsahu ukázať výsledky nášho umeleckého snaženia a tak plniť ušľachtilý a spoločný cieľ: vzájomne
umením pretvárať v lepších seba a všetkých našich poslucháčov.
Peter Čapó

Ponuka štúdia v Základnej umeleckej škole Mierová 134 Svit
HUDOBNÝ ODBOR: štúdium hry na hudobných nástrojoch:
klavír, keyboard, organ, husle, sólový spev, zobcové flauty,
priečna flauta, klarinet, gitara, fagot, akordeón, plechové dychové nástroje

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR: rastieme v slovnom a hereckom prejave - dramatická príprava, dramatika a slovesnosť,
pohyb, prednes, technika vedenia bábok, štúdium rolí a umelecký prednes, práca v súbore

VÝTVARNÝ ODBOR: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, priestorové vytváranie, modelovanie, tvorba na hrnčiarskom kruhu, vypaľovanie výrobkov, tvorba s fotografiou
a videom

PRÁCA V UMELECKÝCH SÚBOROCH, ZAPÁJANIE SA DO VEREJNÝCH KONCERTOV, VÝSTAV VÝTVARNÝCH PRÁC ŠKOLY,
UMELECKÝCH SÚŤAŽÍ, VYSTÚPENÍ A PREZENTÁCIÍ: husľový
orchester, flautový súbor, školská kapela, klarinetový súbor,
spevácky zbor, gitarový súbor

TANEČNÝ ODBOR: rôzne tanečné štýly a zamerania: kreatívny
tanec, ľudový tanec, klasický tanec, tanečná príprava, tanečná
prax, jazzový tanec, moderný tanec
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tel.: 0948 195 869
e-mail: zus@ssmierovasvit.sk * www.zussvit.edupage.org
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

KULTÚRNE LETO 2021

Tohtoročné leto vo Svite
je plné kultúry
Symbolickým otvorením pestrou plejádou letných podujatí bolo Otvorenie leta vo Svite v sobotu 26. júna. Od vtedy sa uskutočnilo už niekoľko
ďalších podujatí. Prinášame Vám mozaiku z toho, ako to vyzeralo a aká
nálada vládla na otvorení leta.
Napriek vrtkavému počasiu a rannej
búrke toto podujatie našťastie nebolo
ovplyvnené dažďom a návštevníci, ale
aj účinkujúci si ho mohli užiť bez dáždnikov a úsmevom na tvári. Bohatý program
tvorený so zreteľom na to, aby si každá
veková skupina prišla na svoje otvorila
o 13.00 h Dychová hudba Sviťanka.
Nasledovala tanečná show, v ktorej
sa predstavili: Detský folklórny súbor Jánošíček, Tanečná skupina Štýl, Základná
umelecká škola na Mierovej ulici, Súkromná základná umelecká škola Fantázia. Rozprávkou potešili detské očká herci z Divadla Actores, folklór prezentovali
Folklórny súbor Jánošík, Folklórny súbor
Jánošík Senior a Ľudová hudba Bystrianka. Publikum roztancovali a zabavili ďalej
Eva Máziková a Shock Band, revivalová
skupina z Námestova.

ROČNÍK XX. - JÚL - AUGUST 2021

Profesionalitu a vysokú úroveň vo
svojom vystúpení opäť potvrdila domáca skupina Batida s bubeníckou show.
Program ukončilo zábavné a obľúbené
zoskupenie Ščamba s dievčenskou skupinou Čerešenky. Veľký záujem o toto
podujatie, na ktoré bol vstup voľný, potvrdil počet návštevníkov. V tom čase
pretrvávali protipandemické opatrenia
a nariadenia a maximálny počet návštevníkov v jednej chvíli bol 500 osôb.
Organizátori zabezpečovali dodržiavanie
nariadení evidenciou a kontrolou počtu
osôb pri vstupe a tiež dodržiavanie ostatných opatrení počas podujatia.
Vďaka patrí všetkým, ktorí dopomohli
k úspešnému priebehu podujatia na
adekvátnej úrovni.		
Daniela Virostko
foto: Dominika Bodyová, Peter Kostka
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 4. júla 2021 uplynulo päť rokov,
čo nás opustil otec, dedko
a môj milovaný manžel
3. augusta si pripomenieme
1. výročie bez milovaného manžela,
otca, dedka a pradedka

Dňa 20. júla 2021 uplynulo 15 rokov,
čo nás opustil otec, dedko
a môj milovaný manžel

Bartolomeja Semana.

Jozef Giblák.

Z Tvojich očí žiarila láska, dobrota, budeš
nám chýbať do konca života.
S láskou v modlitbách spomína manželka
Mária, syn Ľubomír s rodinou a syn
Stanislav s rodinou.

V našich srdciach zostane navždy.
Vy, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou na Teba spomína manželka
Katarína, deti a vnúčatá Dalibor, David,
Denisa, Adrián a Paulínka.

Ján Bednarčík.
V našich srdciach zostane navždy.
Vy, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou na Teba spomína rodina.

Dňa 15. júla 2021 uplynulo päť rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný otec,
dedko a pradedko

Ján Jurčo.
Vtomto roku si pripomíname nedožité
narodeniny našich rodičov a starej mamy.
Tichú spomienku za rodičov

Ondreja Lapšanského,
Magdalénu Lapšanskú
a starú mamu

Zuzanu Vrbenskú
venujú dcéry Aneta, Magda, Jana
so svojimi rodinami.
S láskou spomíname.

Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva.
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu
chodíme, pri plamienku sviečky
sa za Teba modlíme.
Dňa 29. júla 2021 sme si pripomenuli
12. výročie úmrtia

Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí nezabudli.
S láskou spomínajú dcéry Anička
a Markéta s rodinami.

Jána Pružinského.
Spomínajú - mama Žofia a syn Dávid,
sestra Mária, sestra Ľuba a brat Peter
s rodinami.
Spomínajú priatelia, kamaráti a susedia.

Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva.
Dňa 28. júla 2021 uplynul rok od chvíle,
kedy nás navždy opustil náš manžel,
otec a dedko

Ján Berezovskij.

Spomienku tichú
dnes poslať Ti chceme,
objať Ťa a povedať Ti,
ako veľmi Ťa milujeme.
Dňa 1. júla uplynuli dva roky,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel,
ocko a starký

Štefan Gavaler.
Chýbaš nám!
S láskou spomíname.
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Dňa 1. júla 2021 uplynulo 20 rokov
od smutnej chvíle, čo nás opustil
náš otec, dedko a pradedko

Jozef Sabura.
Navždy ostaneš v našich srdciach.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

Prosím venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
Ďakujeme. Smútiaca rodina.
Dňa 7. augusta si so smútkom v srdci
pripomíname 5. výročie úmrtia našej
milovanej dcérky

Moniky Slamenej.
V našich srdciach zostáva navždy.
Vy, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

MESTSKÁ KNIŽNICA INFORMUJE

Osmijankova literárna záhrada
Žiaci 3. A triedy zo Spojenej školy na Mierovej ulici s pani učiteľkou Zuzkou
Kováčovou sa opätovne v tomto uplynulom školskom roku zapojili do celoslovenskej súťaže Osmijankova literárna záhrada.
Aj 17. ročník podujatia ovplyvnili obmedzenia vyplývajúce z ochorenia covid-19, preto deti nemohli stále navštevovať knižnicu a s niektorými úlohami sa
oboznamovali prostredníctvom on-line
vysielania.
Napriek tomu pracovali s knihami, v ktorých sa dočítali o prázdninách
a o tom, že prvý dojem často klame,
spoznali veršopinkanie - hru, ktorú hrajú spisovatelia, no nehrajú ju s košíkmi

ani loptičkami, ale s peknými slovíčkami.
Zoznámili sa s labradorom, ktorý chcel
pomáhať iným i s knižným hrdinom Denisom, ktorého najväčším snom bolo mať
súrodenca.
Zapojili sa do Osmi - eko - týždňa,
v rámci ktorého poupratovali okolo školy,
triedili odpad, zistili ako šetriť vodou, ako
vysadiť rastlinky a starať sa o ne, a tiež
ako každý z nás zanecháva za sebou ekologickú stopu.

Mestská knižnica Svit
Centrum voľného času Svit
Mládežnícky parlament mesta Svit

pozývajú deti na medzinárodné nočné stretnutie

NOC S ANDERSENOM
10. 9. 2021
od 18:00 hod.11. 9. 2021

Sme veľmi rady, že v rámci svojich
možností sa do súťaže zapojil i nevidiaci
Aďko Kasprišin. Aktivity, úsilie i súťažné práce detí boli kladne hodnotené
a už druhýkrát sa dostali medzi ocenené
kolektívy. Osmijanko s Osmidunčom im
zaslali darčeky - tašky plné kníh. Srdečne
blahoželáme!		
DŠ

Mestská knižnica Svit
a
Folklórny súbor Jánošík SENIOR Svit
Vás pozývajú na výstavu fotografií

SPOMIENKY
Z JÁNOŠÍCKEJ KAPSY

do 7:30 hod.
Nastáva opäť Andersenova noc,
v ktorej rozprávky majú veľkú moc.
Teda neváhajte a príďte medzi nás,
Morská víla i Palculienka už čakajú na vás.
Možno stretnete aj samotného Andersena,
ktorý mal 216. výročie narodenia.
Podmienky účasti: prihlásenie do 3. septembra 2021, vek 9-11 rokov, vypísanie
prihlášky – osobne rodič, počet účastníkov a organizácia akcie
podľa platných hygienických nariadení
Doniesť:

prezuvky, pitie, jedlo, spacák, karimatku, vychádzkové
športové oblečenie, kópiu kartičky poistenca

ROČNÍK XX. - JÚL - AUGUST 2021

2. 8. 2021 - 31. 8. 2021
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ZO ŽIVOTA V MESTE

V SKRATKE
MESTO PONÚKA
PRIESTORY NA PRENÁJOM
Predmetom obchodnej verejnej súťaže č. 2/2021 na prenájom sú nebytové
priestory v budove Zdravotného strediska vo Svite na ulici F. Kráľa. Podmienky a
podrobné informácie sú uverejnené na
www.svit.sk a na úradnej tabuli Mesta
Svit. Informácie na tel. č. 052/787 51 27.
PREBIEHAJÚ PRÁCE
NA VEREJNEJ OPTICKEJ SIETI
V závere júna začali práce na káblovom optickom rozvode v intraviláne mesta. Projekt sa týka ulíc: Štúrova,
Mierová, SNP, Hlavná, Sládkovičova,
Hviezdoslavova, Fraňa Kráľa, Kpt. Nálepku, Nová , J. Jesenského, I. Krasku, Komenského, Železničná, P. Jilemnického,
Nábrežie Jána Pavla II., 9.mája, Kukučínova a Záhradná ulica.
Účelom a cieľom stavby je vybudovanie novej verejnej optickej elektronickej
komunikačnej siete prostredníctvom
technológie FTTH.
MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO
V CHEMOSVITE JE VÁM K DISPOZÍCII
Vzhľadom na nedávnu zmenu podmienok fungovania mobilných odberových miest došlo k zmenám aj
v našom meste. Prevádzka MOM pri budove mestského úradu bola ukončená.
Naďalej však máte možnosť v prípade
potreby, bez objednania absolvovať
antigénové testovanie na covid-19
v MOM Chemosvit. Nastala však zmena
v prevádzkovej dobe a toto testovanie je spoplatnené. O výške poplatku
budete informovaný priamo v odbernom mieste. Nová prevádzková doba
MOM Chemosvit je v utorok od 12.00
do 16.00 h a v piatok od 12.00 do 16.00 h.
Kontakt: +421 945 506 143.
ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN
V MESTSKEJ KNIŽNICI VO SVITE
Mestská knižnica Svit oznamuje návštevníkom, že z personálnych dôvodov
bude centrálna knižnica v mesiacoch
júl a august otvorená nasledovne:
Pondelok: 10:00 hod. - 15:30 hod.
Utorok: 10:00 hod. - 18:00 hod.
Streda: zatvorené
Štvrtok: 10:00 hod. - 18:00 hod.
Piatok:
10:00 hod. - 13:00 hod.
Pobočka Pod Skalkou bude otvorená v sobotu od 15:00 - 18:00 hod.
Mestská knižnica vo Svite ďakuje za
pochopenie.
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BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

Potraviny umiestňovať bez obalu.

Začal sa zber kuchynského
biologicky rozložiteľného odpadu

Mesto Svit sa počnúc 1. júlom 2021 pridalo k ďalším samosprávam, ktoré začali triediť kuchynský biologicky rozložiteľný odpad (KBRO) v súlade s platnou
legislatívou. Napriek prísľubu Ministerstva životného prostredia mestá a obce
nezískali mimoriadne finančné zdroje na zabezpečenie tejto povinnosti.
V meste boli rozmiestnené hnedé nádoby na zber KBRO, ktoré budú v zmysle
zverejneného harmonogramu raz týždenne (zvyčajne v pondelok) zbierané.
Nádoby sú označené nálepkami, kde je
definované, čo je možné umiestniť do nádob a aké druhy odpadov tam nepatria.
Chceme vyzvať občanov, aby pomohli
zlepšenému separovanému zberu tohto
druhu odpadov a taktiež nehádzali do
nádob žiadne iné odpady, na ktoré tieto
nádoby nie sú určené. Kuchynský odpad
je potrebné do nádoby vyhodiť bez obalov. Na zhromažďovanie týchto odpadov
v domácnosti je vhodná menšia plastová
nádoba, alebo vedierko, ktorej obsah sa
vysype do hnedej nádoby a následne sa
v domácnosti opláchne. Nádoby, ktoré sú
umiestnené v meste sú odvetrávané, čo
napomáha prúdeniu vzduchu a obmedzuje hnilobné procesy. Do nádoby taktiež nepatria tekuté zvyšky potravy.
Odpad bude následne spracovávaný
v miestnej kompostárni do formy kva-

litného kompostu. Zvýšené triedenie
kuchynských odpadov bude mať za dôsledok zníženie množstva komunálneho
odpadu na skládkach a zníženie skleníkových plynov.
Podrobné informácie k tejto oblasti boli okrem iného zverejnené aj
v júnových mestských novinách, na
stránkach mesta Svit, ako aj sociálnych
sieťach. K uvedenej problematike bolo
taktiež schválené všeobecne záväzné nariadenie, ktoré spresňuje postup s nakladaním KBRO.
Vedenie mesta Svit sa tejto problematike venuje dlhodobo a hľadá najvhodnejšie riešenia jednak z pohľadu zabezpečenia aplikácie tohto druhu legislatívy
v praxi, ako aj čo najnižších ekonomických dopadov na obyvateľov. V osvete
k zavedeniu KBRO bude mesto naďalej
pokračovať a bude priebežne informovať občanov o ďalšom postupe v tejto
oblasti.
Technické služby mesta Svit

Stiahnite si mobilnú aplikáciu

V OBRAZE

ktorá vám umožní sledovať:

android

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

iOS
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Jazykové znalosti: Slovenský jazyk
Vodičský preukaz: skupiny B
Finančné ohodnotenie:
Plat v závislosti od počtu odpracovaných rokov a skúseností
minimálne 1500,- € brutto pred zdanením a odvodmi.

BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o., vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie pracovnej pozície:

riaditeľ bytového podniku
Prax: v riadení bytov a nebytových priestorov prostredníctvom bytového družstva, spoločenstiev a iných organizácií
v zmysle Zákona 182/1993 Z.z., a/alebo zákona 657/2004 Z.z.
minimálne tri roky.
Požadované znalosti a skúsenosti:
- riadenie preventívnych a technických prehliadok bytových
domov,
- plánovanie údržby, opráv, rekonštrukcií a modernizácií bytových domov, revízie vybraných technických zariadení,
- výberové konania na dodávky prác, služieb, materiálov a obsadenia pracovných pozícií,
- pracovno - právne predpisy, týkajúce sa riadenia bytového
podniku, znalosť zákonov o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov,
- znalosť z oblasti investičnej výstavby resp. výstavby tepelno
- technických zariadení,
- znalosť z oblasti legislatívy tepelnej energetiky (najmä zákon
č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a platné vyhlášky, ostatné zákony v oblasti energetiky),
- znalosť z oblasti postavenia ÚRSO v procese schvaľovania
a kalkulácie ceny tepla a cenovej regulácie,
- riadenie a rozvoj zamestnancov, kolektívne vyjednávanie,
- znalosť legislatívy SR, mesta Svit a vnútorných predpisov organizácie,
- definovanie a zabezpečenie strategického rozvoja bytového
podniku, návrhy na zlepšenie fungovania, znižovanie nákladov, zvyšovanie výnosov bytového podniku,
- plnenie cieľov a plánu/rozpočtu organizácie.

Vzdelanie:
Vysokoškolské II. stupňa
Počítačové znalosti - používateľ:
MS OFFICE, IS DOMUS (firma ANASOFT) výhodou
Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:
- riadiace a organizačné schopnosti,
- strategické myslenie,
- rozhodnosť,
- odolnosť voči stresu,
- komunikatívnosť.
ROČNÍK XX. - JÚL - AUGUST 2021

Zamestnanecké výhody:
- stabilná organizácia, pravidelné finančné toky,
- možnosti zvýšenia skúseností a sebarealizácie,
- zaujímavé finančné ohodnotenie.
K písomnej prihláške do výberového konania
je potrebné pripojiť:
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- motivačný list,
- čestné vyhlásenie o dĺžke praxe v odbore,
- overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov, najmä kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- v prípade, že uchádzač má platné osvedčenie o odbornej
spôsobilosti v tepelnej energetike podľa §4 ods. 4 zákona
č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, predloží kópiu tohto
osvedčenia,
- v prípade, že uchádzač má platné osvedčenie o odbornej
spôsobilosti na podnikanie v energetike-elektrina v súlade
s § 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, predloží kópiu
tohto osvedčenia,
- dokument vypracovaný uchádzačom: Koncepcia riadenia
BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s.r.o., v rozsahu 2 strán A4,
- pre účely preverenia bezúhonnosti údaje o mene a priezvisku rodičov,
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaný termín nástupu: na základe dohody
Termín podania písomnej prihlášky do výberového konania
s požadovanými dokladmi je do 30. 7. 2021 do 14:00 hod. - rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky, nie dátum
podania na pošte. Prihlášky spolu so všetkými požadovanými
dokladmi je nutné zaslať poštou alebo odovzdať osobne na
sekretariáte BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s.r.o., Štúrova 275/87.
Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového
konania zasielajte v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ Výberové konanie “ na adresu:

BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
Štúrova 275/87
059 21 Svit
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené
v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania alebo
žiadny uchádzač nebude vyhovovať a má právo vyhlásiť nové
výberové konanie.
Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit
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Poplatky za komunálny
odpad - málo, či veľa?

V tomto období sú distribuované občanom v meste nové výmery poplatkov za komunálny odpad. Obyvatelia v rámci týchto poplatkov uhrádzajú
náklady spojené s nákladmi na zber a uskladnenie komunálneho odpadu.
Pohľady na výšku poplatkov sa rôznia. Je isté, že nikto nechce platiť viac.
Na druhej strane ruku na srdce. Je to veľa?
Vo Svite je stanovený poplatok pre rok
2021 v sume 30,- € na obyvateľa. Keď to
prepočítame na 1 deň, je to 0,082192 €
(8 centov) na obyvateľa. Ak sa zamyslíme
nad tým, koľko vynakladáme na iné typy
výdavkov, sú tieto náklady v celkovom
spotrebnom koši tak významné? Podľa štatistického úradu bolo občanmi SR
v roku 2020 z každých 1 000 € výdavkov
vynaložených na zber smetí (kód 04.4.2)
2,628869256 €. V percentuálnom vyjadrení je to 0,02628869256 %.
Poplatky medziročne stúpli z 27 na 30 €
za rok, čo je o 3 € ročne viac. V prepočte
o 0,008219 € za deň. Alebo 0,25 € na mesiac. Na raste nákladov sa podieľa zvýšenie poplatku za uloženie odpadov podľa
štátom uzákonenej legislatívy. Štátom
uzákonená sadzba za uloženie komunálnych odpadov na skládke vzrástla v roku
2020 oproti roku 2019 o 1,- € na tonu
odpadu a v roku 2021 oproti roku 2020
o 3 € na tonu pre obce, ktoré dosahujú
najlepšie separovanie. V prípade samospráv, kde je triedenie najhoršie, vzrástla sadzba pre rok 2021 o 7 € na tonu
a v predchádzajúcom roku o 9 € na tonu.
K tomu je nevyhnutné pripočítať poplatok správcovi skládky, ktorý medziročne
stúpol o 3,50 € na tonu. Len medziročný

rast nákladov na skládkovanie predstavuje v prípade mesta Svit spolu 6,50 € na
tonu komunálneho odpadu. Spolu tieto
dopady znamenajú nárast nákladov ročne o takmer 15 000 €.

Poplatok nezahŕňa
len samotný vývoz smetí...
Súčasťou komunálneho odpadu je aj
veľkoobjemový odpad, ktorý obyvatelia
zhromažďujú buď na zbernom dvore,
alebo počas jarného a jesenného upratovania vo veľkoobjemových kontajneroch.
Vďaka opatreniam sa podarilo znížiť objem týchto odpadov počas jarnej akcie.
Je potrebné zdôrazniť, že nie všetci
obyvatelia Svitu uhrádzajú poplatky za
komunálny odpad. Len napríklad v roku
2019 na základe všeobecného záväzného nariadenia neuhradilo poplatky
638 občanov a 101 občanov uhradilo
len 50 % poplatkov (jedná sa o občanov,
ktorí preukážu dlhodobú neprítomnosť
v meste). Len pre rok 2021 predstavuje
tento výpadok na poplatku za komunálny odpad cca 21 000 €, na čo sa v podstate musia „poskladať“ ostatní občania.
Súčasťou nákladov za komunálny odpad sú aj náklady súvisiace so zberom
a následným odvozom na skládku. Naj-

Centrum voľného času rozbehlo
denné letné tábory
V mesiacoch júl a august CVČ organizuje dva druhy letných táborov.
Cyklisticko-turistického a športovo-tvorivého tábora sa v ôsmich
turnusoch zúčastní najmenej 150 detí. Záujem o denné letné tábory
Centra voľného času Svit je v tomto roku skutočne veľký. Skupiny sa
dopĺňajú do počtu 20 detí, ale organizátori neodmietnu záujem aj
nad rámec tohto počtu. Záujemcovia o letné tábory sa stále môžu
prihlásiť. Novotou je, že týchto táborov sa prvýkrát zúčastňujú aj
deti zo sociálne slabších rodín - deti žijúce s jedným rodičom, siroty,
či deti pracujúcich rodičov s nízkym príjmom, pre ktoré by bol tento
druh rekreácie inak nedostupný. Nad týmito deťmi prevzala záštitu primátorka mesta Svit Ing. Dáša Vojsovičová, ktorá svojou osobnou angažovanosťou, oslovením nadácií a súkromných spoločností
pomohla na tento účel získať finančné prostriedky a takto deťom
umožnila bezplatnú účasť v tábore. Vďaka týmto financiám sa všetky deti, nielen zo sociálne slabších rodín, môžu tešiť na pestrejšiu,
zaujímavejšiu a bohatšiu letnú činnosť.
Mgr. Valéria Černohorská
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významnejšími položkami sú osobné náklady zamestnancov, náklady na vozový
park, poistenie, mýtne poplatky, odpisy,
opravy, náhradné diely, daň z motorových vozidiel. Mesto disponuje dvomi
zbernými vozidlami, pričom už aj vek
novšieho vozidla je za zenitom. Príjmy
z TKO nedokážu vygenerovať dostatočnú
hotovosť, ktorá by zabezpečila možnosť
nákupu vozidla z týchto prostriedkov.
V prípade zakúpenia vozidla na leasing,
alebo úver sa zvýšia náklady na úhradu
pôžičky bez úrokov o cca 40 000 € ročne,
čo v prepočte na jedného obyvateľa znamená 5 €.

Pribudlo nám aj BRKO
Aby toho nebolo málo, práve v týchto dňoch nabieha zber a spracovanie
kuchynského biologicky rozložiteľného
odpadu. Štát na jednej strane prikázal
obciam zabezpečiť zber a spracovanie
tohto druhu odpadu, na druhej strane
nepomohol s nájdením peňazí na tieto
náklady. Už v minulom roku mesto zaslalo dve žiadosti na úhradu nákladov, avšak
do konca júna tohto roku neboli schválené obciam žiadne, pričom povinnosť
zabezpečiť zber kuchynského odpadu
platí od 1. júla. Zase raz sa štát zachoval
„macošsky“. Mesto sa musí vysporiadať
aj s touto novou povinnosťou samo a na
vlastné náklady. Zber kuchynského odpadu je taktiež súčasťou poplatku za
komunálny odpad. Rovnako, ako v prípade komunálneho odpadu je potrebné
zabezpečiť nové nádoby, nové nálepky,
pripraviť informačnú kampaň, zabezpečiť zber a následné spracovanie. Toto
všetko sú nové náklady. Len cena za zakúpenie minimálneho množstva nádob
predstavuje 5 500 €. Je potrebné rátať
s vozidlom, šoférom a dvomi manipulantmi, ktorí nádoby naložia. Pri danom
počte nádob je potrebné rátať 5 ciest
a to každý týždeň. Následné spracovanie
v kompostárni predstavuje ďalšie náklady na spracovanie čelným nakladačom,
zmiešavanie, hygienizáciu a následné vyloženie spracovanej zmesi. Výhodou je,
že mesto má k dispozícii vlastné kapacity
na spracovanie tohto druhu odpadu. Ináč
by sme museli rátať s ešte vyššou cenou
za odvoz do zariadení, ktoré môžu takýto
druh odpadu spracovať. V blízkom okolí
sa momentálne takéto kompostárne nenachádzajú. S pribúdajúcimi vzdialenosťami rastú aj náklady na pohonné hmoty.
Až budúcnosť ukáže, či selektívny zber
kuchynského odpadu prinesie úspory.
Na jednej strane novovzniknuté náklady
na zabezpečenie zberu a spracovania,
na druhej strane nižšie náklady na skládkovanie. Je teda nárast 3 € za rok málo,
alebo veľa?

Technické služby mesta Svit
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ZO ŽIVOTA SENIOROV

Seniori rozbehli
svoje aktivity svižne

Vycestovali
aj do Hokoviec

Po uvoľnení pandemických opatrení chytili seniori združení v Jednote dôchodcov Slovenska Svit
druhý dych a pustili sa do svojich aktivít.

Okresná organizácia JDS Poprad zorganizovala ozdravno-rekondičný zájazd do Hokoviec. Táto dedinka leží
v blízkosti kúpeľného mestečka Dudince, kde je najviac slnečných dní v roku v rámci Slovenska.

V spolupráci s CVČ zorganizovali brigády v meste, za podpory MsÚ a TS dokončili petangové ihrisko, ktoré slávnostne otvorili začiatkom júna za prítomnosti primátorky Ing. Dáši Vojsovičovej a viceprimátora Ing. Jána Drobného. Pre deti pripravili
športoviská a tí čo prišli na otvorenie si pochutnali na dobrom
guláši, ktorý navarili ich šikovní kuchári.
Zúčastnili sa mestského turnaja v petangu a získali putovný pohár pre víťaza. Vzhľadom na pekné počasie zorganizovali
19. júna stretnutie pri studničke za účasti vyše 50 seniorov. Ej,
bolo veru o čom debatovať, veď sa nevideli viac než pol roka.
O zábavu sa postarali dvaja harmonikári a o dobrú fazuľovicu
predseda Jozef Dluhý, ktorého pochválila aj pani primátorka,
ktorá družne debatovala s dôchodcami mesta.
Ján Štefko

Ráno 20. júna stovka seniorov z pod Tatier vyrazila dvomi autobusmi za krásneho počasia do Parkhotela v Hokovciach. Jednu tretinu účastníkov tvorili seniori zo Svitu.
Po príchode na miesto nás očakával príjemný personál, lekárska prehliadka, 10 procedúr, krásne prostredie, výborná strava,
vynikajúca voda v bazéne a super počasie.
Vedenie Parkhotela pripravilo pre nás dva výlety, prehliadku
kaštiela, dvakrát nám zahral ľudový harmonikár a nechýbala ani
tanečná zábava. Každý z nás si prišiel na svoje.
Týždeň ubehol ako voda v potoku a nám už len ostalo poďakovať sa za príkladnú starostlivosť vedeniu hotela s tým, že o rok
sa radi vrátime.			
Ján Štefko

Baťovci navštívili Tatry
Výbor Klubu absolventov Baťovej školy vo Svite zorganizoval pod vedením J. Perinaja, M. Martočka a Z. Glorikovej 24. júna poznávací výlet do
Tatranskej Lomnice, ktorý sa uskutočnil za krásneho, slnečného počasia.
Cieľom výletu bola prehliadka Expozície tatranskej prírody (nazývanej aj Botanická záhrada) a Múzea TANAP-u.
Botanická záhrada sa nachádza na
juhovýchodnom úpätí Vysokých Tatier,
v nadmorskej výške 850 m. Založená bola
v roku 1987. Na ploche 3,2 ha sa nachádza 8 skaliek s rastlinstvom vápencových
a silikátových podkladov. Obdivovali
sme tu viac ako 300 rastlinných druhov
- všetky označené tabuľkou s názvom.
Videli sme rastliny mokradí, vrchovísk,
slatín a lesov, až po druhy alpínskych holí
a najvyšších polôh Tatier. Sú tu zastúpené
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mnohé endemické druhy Karpát.
Botanická záhrada plní dve základné
poslania - sprístupniť a priblížiť tatranskú
flóru a umožniť tak návštevníkom poznať
túto krásu a druhou úlohou je ochrana genofondu a zachovanie vzácnych
a ohrozených endemických druhov. Tí,
ktorí patria k milovníkom skalničiek, si tu
mohli zakúpiť sadeničky tatranských kvetov a drevín.
Múzeum TANAP-u bolo založené
v roku 1957. Návštevníkov oboznamuje s charakterom tatranskej prírody, s jej
ochranou a s dejinami sprístupňovania

Tatier. Patrí medzi najnavštevovanejšie
múzeá svojho druhu na Slovensku.
Ešte pred prehliadkou múzea sme
si pozreli v kinosále 30 minútový film
o Tatrách - geológii, flóre i faune počas
štyroch ročných období.
Potom nasledovala prehliadka exponátov múzea. Výstavná časť múzea je rozdelená na prírodovednú, prírodoochranársku, historickú a etnografickú.
Zo zvieracej ríše nás zaujal hlavne
medveď hnedý, jeleň lesný, diviak lesný,
vlk, kamzík, svišť. Z vtáctva to bol vzácny orol skalný, sovy, ale aj malé vtáky.
Z neživej prírody to boli cenné horniny
a nerasty.
Za pozornosť stojí aj expozícia o začiatkoch osídľovania, ale aj salašníctva
pod Tatrami. Veľmi zaujímavé sú aj exponáty vypovedajúce o začiatkoch turizmu, alpinizmu, lyžovania a kúpeľníctva
v Tatrách. Dobové fotografie, mapy, výstroj
a vybavenie priekopníkov poznávania Tatier v človeku umocňuje obdiv, aké museli
byť ťažké začiatky oproti súčasnosti. Pozoruhodné sú aj exponáty ľudového odievania obyvateľov podtatranských osád.
Každému vrele odporúčame návštevu
Botanickej záhrady i múzea TANAP-u. Veď
do Tatranskej Lomnice je to zo Svitu len
na „skok“.
Ján Perinaj, člen výboru K-ABŠ
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Zo života Základnej organizácie Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých vo Svite

Takmer po roku, sme sa 7. júna opäť zišli v priestoroch záhrad pri Klube seniorov
vo Svite, aby sme sa zabavili pri vedomostnom kvíze. Tak ako každý rok, aj teraz
súťažili tri trojčlenné družstvá v oblasti všedné vedomosti, pranostiky a iné.
Všetciboli odmenení a to podľa získaných bodov. Akcie sa zúčastnilo 30 členov.
Pozvaní boli - pani Hanzlíková z klubu SPB
ako kontrolór nad spravodlivým hodnotením a pani PhDr. Mgr. Šramková ako pozorovateľ. Po súťaži sme si vychutnali aj občerstvenie.
l 11. júna si naše členky boli pozrieť ko-

médiu Zmrzlina v Spišskej Novej Vsi.
l 15. júna sme usporiadali zájazd pre našich členov a ďalších seniorov zo Svitu na
trase Miniskanzen v Ľutine. Je to unikátne
miesto, na ktorom nájdete verné zmenšeniny drevených chrámov východného
obradu. Na jednom mieste sú umiestnené desiatky modelov vzácnych drevených

chrámov nielen zo Slovenska ale aj z Poľska a Ukrajiny. Ide o projekt, ktorý nemá na
Slovensku obdobu. Ďalšou zastávkou bol
kostol Svätého ducha v Žehre. Spišská obec
Žehra je známa vďaka vzácnemu rímskokatolíckemu Kostolu Ducha Svätého, ktorý je
spolu s ostatnými pamiatkami v okolí Spišského hradu zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Žehrianske chrámové maľby vynikajú vysokou umeleckou
kvalitou a neobyčajnou tematickou pestrosťou. Zobrazujú rozličné biblické príbehy a legendy. Mimoriadne pôsobivá je maľba tzv. Stromu života, ktorú odkryli v roku
1954. Uprostred Kristus na kríži rozdeľuje
dejiny spásy na Starý a Nový zákon. Starý
zákon symbolizuje postava ženy Synagóga,
predstaviteľkou Nového zákona je postava
ženy Ecclesia. Po oboch stranách tohto obrazu sa nachádzajú postavy Adama a Evy.
Poslednou zastávkou bol Kaštieľ a Letohrádok v Markušovciach kde je umiestnená expozícia historického nábytku a klávesových
nástrojov. Počasie nám prialo. Radi sme
spoznali časť našej histórie.
l 28. júna sme navštívili predstavenie Je
dôležité správne meno v divadle v Spišskej
Novej Vsi.
Za ZO SZZP Ing. Kuzmíková
la naša historicky najúspešnejšia dvojica
Vladimír Balog - Igor Lupták.
Cena za „bojovnosť“ tentokrát zaslúžene putovala do rúk Michala Naďa st.,
ktorý aj so svojim spoluhráčom odohrali
v naozaj veľkej horúčave tiebreakový zápas o 3. miesto.
Veľmi nás potešilo, že podujatie svojou návštevou poctil aj štátny tajomník
Ministerstva hospodárstva SR pán Karol
Galek, ktorý zároveň víťazom osobne
odovzdal ich víťazné trofeje.

Po ročnej prestávke sa uskutočnil
XIII. ročník Memoriálu Dušana Budzáka

Zasúťažilo sa 14 dvojíc počas dvoch horúcich dní 23. a 24. júna. Celkom sa
v Lopušnej doline odohralo 26 zápasov na veľmi vysokej úrovni.
V duchu tradície založenej pred desiatimi rokmi, v roku 2011, poputuje výťažok zo štartovného tradične na účet Nadácie Chemosvit a podľa hesla „športovci
športovcom“ sa tento rok pre Nadáciu
vyzbierala suma 1 040 €.
„Vďaka patrí všetkým Vám, ktorí sa
k tejto iniciatíve spočívajúcej v podpore
regionálneho športu pre deti zo sociálne
slabších rodín zo Svitu a okolia a ďalších
charitatívnych cieľov vždy radi pripájate. Skutočne si ceníme, že krédo pomoci
druhým, ako jednej z celoživotných zásad človeka na počesť ktorého turnaj organizujeme, sa darí vďaka našim každo-
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ročným účastníkom aj naďalej napĺňať.
Ďakujeme za podporu, účasť a skvelú
atmosféru, ktorú všetci účastníci vytvorili
počas XIII. ročníka spoločensko - charitatívno - tenisového turnaja v štvorhre „Memoriál Dušana Budzáka,“ dodáva jeden
z organizátorov Martin Budzák.

Výsledky turnaja:
I. miesto si v skvelom finálovom zápase po prvýkrát vybojovala dvojica Peter
Pisarčík - Ján Budzák.
II. miesto získali minuloročný víťazi Miroslav Švigar - Michal Vasiľko.
III. miesto po náročnom súboji obsadi-

V mene podporených detí a mládeže
Vám týmto ešte raz srdečne ĎAKUJEME
a takisto nemenej ďakujeme všetkým
partnerom, bez ktorých by turnaj nemohol existovať:
• Finchem, a.s., Svit
• Respect Slovakia, s.r.o., Piešťany
• Premium InsuranceCompany
• Zväz chemického a farmaceutického
priemyslu SR (ZCHFP SR)
• Slovanet, a.s., Bratislava
• Continental Matador Rubber, s.r.o.,
Púchov
• J&T Banka, a.s., expozitúra Vysoké Tatry
• Tatrakon, s.r.o., Poprad
• Lopušná dolina Resort
• GEMOR Fashion, s.r.o.
• VÚCHV, a.s., Svit
Organizátori Vám želajú veľa športových, pracovných a osobných úspechov
a už dnes sa tešia na pokračovanie
turnaja. 		
Daniela Virostko
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ŠPORT

Seniori sa stretli na II. ročníku
petangového turnaja O Baťov pohár
V sobotu 12. júna sa uskutočnil II. ročník petangového turnaja o Baťov pohár, ktorý zorganizovali členovia Klubu Absolventov Baťovej školy práce Svit,
OZ ROZPUK a Múzeum Baťa pod Tatrami pre všetky miestne organizácie seniorov.
Do turnaja sa prihlásilo 8 družstiev,
ktoré sa dravo popasovali o putovný Baťov pohár. Tretie miesto obsadil miestny
spolok Slovenského Červeného kríža,
druhé miesto Únia žien a víťazmi sa stali
zástupcovia Jednoty dôchodcov Slovenska Svit.
Naše poďakovanie patrí firme Chemosvit, a.s., za hodnotné ceny a všetkým
zúčastneným, ktorí s nami strávili športovú sobotu. Po ukončení turnaja organizátori položili kyticu k buste J. A. BAŤU
a soche T. Baťu ako prejav úcty a vďaky.
Športu ZDAR!

OZ ROZPUK, Klub ABŠ Svit,
Múzeum Baťa pod Tatrami

Poďakovanie
Za pekného počasia a hojného počtu účastníkov sa 12. júna uskutočnil pri
Studničke II. ročník turnaja o Baťov pohár
v PETANGU. Okrem iných hostí sme privítali aj primátorku mesta Ing. Dášu Vojsovičovú.
Trojčlenné družstvo poslal do súťaže
aj náš Klub ABŠ v zložení Janka Mrázová,
Magdaléna Dvornická, Ján Perinaj. Žiaľ,
vypadli sme už v prvom kole. Bodaj by
sme nevypadli, keď sme túto hru poznali

len veľmi okrajovo. Doteraz sme nepoznali pravidlá, techniku ani taktiku. Chvíľku sme z toho boli aj smutní, ale to nás
neodradilo a búrlivo sme povzbudzovali
ostatných súťažiacich a naše kibicovanie
bolo na nezaplatenie.
Po dlhom čase vyraďovacích súbojov
sme sa dozvedeli mená víťazov. Všetci
sme im zatlieskali. Veď tu bola samá dobrosrdečná spoločnosť. Pri vyhodnocovaní
prvých troch družstiev bolo oznámené,
že vecné ceny pre tieto družstvá venoval
Chemosvit, a.s.
Veľmi oceňujeme, že Chemosvit, a.s.,
nezabúda na kategóriu seniorov a pri
rôznych príležitostiach ich podporuje.
Čo nikto nečakal, ale ani ja, bolo organizátormi oznámené (OZ ROZPUK - Vladimír Zentko a Andrej Povrazník, Klub ABŠ
- Zuzana Gloriková), že oceňujú aj najstaršieho súťažiaceho a tým som bol práve ja
(už som mal 89 rokov). Získal som diplom
a vecnú cenu, ktorú venoval Chemosvit,
a.s. Po odovzdaní cien nastal potlesk, ktorý patril organizátorom turnaja, v závere
ktorého sa podával veľmi chutný guláš.
Tašku s vecnou cenou som otvoril až
doma a bol som veľmi prekvapený. Veď
v nej bola prekrásna kniha: CHEMOSVIT –
80 ROKOV ÚSPEŠNEJ CESTY 1934 -2014.

Hneď som v nej začal listovať. Na mnohých dobových fotografiách ale i na súčasných som spoznal pracovníkov firmy,
tiež mojich priateľov a známych. Pripomenuli mi moju mladosť. Veď ja som začal pracovať a chodiť do BŠP, keď to bol
jeden podnik „BAŤA“ účastinná spoločnosť. Pravda, od 1. januára 1951 sa podnik rozdelil na tri časti: Chemosvit, Tatrasvit, VÚCHV. Ja ako textilák som ostal
v Tatrasvite. Ale ani rozdelenie kamarátske a priateľské vzťahy neprerušilo
a ešte stále pretrvávajú aj v súčasnosti.
Cez zimné večery mám čo čítať. Pravda,
ak sa dožijem, a ak mi bude zdravie ako
- tak slúžiť.
Druhým obrovským prekvapením
bolo, že taška obsahovala aj balíček vitamínov a rôznych preventívno-liečivých
medikamentov. Pre moju vekovú kategóriu všetko veľmi vítané produkty. Tomu
som sa veľmi potešil.
Aj touto cestou chcem vyjadriť svoje
veľké poďakovanie a.s. Chemosvit za poskytnutú vecnú cenu - darček. Vedeniu
a celej spoločnosti želám veľa úspechov
v podnikaní, dobré hospodárske výsledky a všetkým pracovníkom chcem popriať, aby sa v dobrom zdraví a dobrej
mysli dožili vysokého veku.
Ešte raz veľmi pekne ďakujem.
Ján Perinaj - člen výboru K-ABŠ

Tradícia
„detského“ Horala
pokračuje
HORAL JUNIOR pod záštitou Centra
voľného času, Mládežníckeho parlamentu a mesta Svit sa uskutoční v nedeľu
15. augusta so začiatkom o 10.00 h (registrácia od 8.00 h) v areáli pri Kolibe.
Tešíme sa na najmenších cyklistov.
red
ROČNÍK XX. - JÚL - AUGUST 2021
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3. mieste v kategórii MINI CHLAPCI. Na
pretekoch v Podolínci a Malom Slavkove
získal 3. miesto a na pretekoch v Hrhove
obsadil krásne 2. miesto! Miško aj naďalej zabojuje o popredné priečky či už na
jednotlivých pretekoch alebo v celkovom
poradí série.
V júni sa konali vytrvalostné preteky
na horských bicykloch v Moldave. Dvojica - Kamil Dulovič a Martin Smolka zabojovali na 6-hodinovke. Boli to veľmi
náročné preteky, keďže bolo pekelne horúco, no napriek tomu sa chlapom podarilo získať 3. miesto! Dokopy najazdili za
6 hodín až 114 km. Dĺžka kola bola 3,5 km
s prevýšením cca 30 m, pričom naša dvojica sa na okruhu otočila 29-krát.
Leto sa ešte len začína, tak ako naše
úspechy a množstvo najazdených kilometrov. O ďalšej aktivite nášho cyklistického klubu Vás budeme informovať.
Diana Cetlová
foto: archív Ck Energia Svit

Sezóna Ck Energie sa začala

Sme nesmierne radi, že kolotoč pretekov sa zase roztočil a my sme spokojní, že reprezentujeme náš klub a mesto na rôznych akciách. Aj tento rok sa
pár pretekov zrušilo alebo preložilo, ale napriek tomu je kalendár súťaží
celkom bohatý.
Ako prvý sa na pretekoch ukázal náš
predseda Janko Niedoba. Zúčastnil sa
na niekoľkých cestných pretekoch. Na
Východnej Road lige v Sabinove obsadil
krásne druhé miesto vo svojej kategórii
na trati 67 km. Taktiež sa zúčastnil pretekov v Svidníku, ktoré boli súčasťou spomínanej série, kde vybojoval 3. miesto!
Na cestnom bicykli pretekal aj Peter Ben-
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ko, ktorý si zo Sabinova odniesol cenné
2. miesto zo svojej kategórie, pričom z celého pelotónu došiel taktiež druhý.
Naša nová cyklistická nádej - Miško
Prokopovič má len 9 rokov a aktuálne
zbiera umiestnenia v Detskej Východ
Road MTB lige, pričom sa zúčastnil všetkých kôl z tejto série. Momentálne sa
v priebežnom poradí nachádza na

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Medailové pozície pretekárov
za Svit v 2. SP TOB:

Úspešné 2. kolo Slovenského pohára
a krajské majstrovstvá
v turisticko - orientačnom behu vo Svite

V polovici júna, konkrétne 12., sa uskutočnilo druhé kolo Slovenského pohára a Krajské Majstrovstvá Prešovského a Košického kraja v turisticko orientačnom behu a to u nás vo Svite.
Organizačne ho zastrešili TOM Červík
Svit pri O.Z. Buď Fair Play - Klub Mladých
Sviťanov s podporou RR KST Poprad
v spolupráci so ZŠ Komenského Svit
a TOM Salamander Košice.
Zúčastnilo sa 127 pretekárov z celého
Slovenska. Náročná bežecká trať s mnohými prevýšeniami viedla so štartom od
Koliby, lesným terénom prírodnej rezervácie Baba v dĺžke tratí 3 km pre žiacke
kategórie (najmladšie, mladšie, staršie
žiactvo) a 5 km pre kategórie dorastu
a dospelých.
Trate preverili súťažiacich v orientácii
v teréne prostredníctvom azimutových
úsekov a v riešení ďalších kontrolných
bodov. Turisticko - orientačný bežci
z TOM Červík Svit nadviazali na úspechy
z 1. kola Slovenského pohára v Podhájskej

a na domácej pôde výborne zabodovali.
V 2. kole vo Svite získali 8 medailových
pozícii a na krajských majstrovstvách
24 medailových umiestnení s postupmi na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa
uskutočnia 4. septembra v Košickej Belej.
Predtým sa však pretekári ešte zúčastnili
3. kola Slovenského pohára koncom júna
v Oščadnici.
Ďakujeme deviatakom zo ZŠ Komenského Svit, ktorí pomohli ako rozhodcovia pri jednotlivých súťažných kontrolách,
ako i všetkým rozhodcom, staviteľom tratí z Košíc, spoluorganizátorom a ďalším
podporovateľom, ktorí pomohli pri realizácii náročného celoslovenského podujatia. Poďakovanie patrí i predsedovi
RR KST Drahoslavovi Dúbravskému za
pekné ceny od sponzorov.

Najmladší Lordi sú majstrami
hokejbalového President cupu
Naši najmladší hokejbalisti z MHbK Lords Ball Svit, kategórie do 11 rokov, si začiatkom
júna na celoslovenskom turnaji President cup U11 (2010 a mladší) v Martine, pod trénerským vedením Matúša Buca, vybojovali vynikajúce 1. miesto a stali sa tak majstrami.
V základnej skupine postupne s prehľadom zdolali všetky tímy MŠK Spišská Belá
13:1, L2 Hockey Gajary Flames 8:3, HBK Medokýš Martin 9:1 a vo finálovom zápase
o zlaté medaily i družstvo HK IMS-East Popradskí Piráti Poprad 10:4. 		
LK
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1. miesto Dávid Bednár v ktg. mladší žiaci
(ZŠ Mierová Svit),
2. miesto Alex Jína v ktg. mladší žiaci (ZŠ
Komenského Svit),
1. miesto Aďka Zavacká v ktg. mladšie
žiačky (ZŠ Mierová Svit),
2. miesto Stelka Medvecová v ktg. mladšie žiačky (ZŠ Komenského Svit),
3. miesto Etela Kačmarčíková v ktg. mladšie žiačky (ZŠ Komenského Svit),
2. miesto Marko Jína v ktg. dorastencov
(SSOŠ Poprad),
3. miesto Daniel Garányi v ktg. dorastencov (ZŠ Komenského Svit),
2. miesto Emka Enekešová v ktg. dorasteniek (OA Poprad),

Medailové pozície pretekárov
za Svit v Krajských Majstrovstvách
TOB s postupmi na MSR TOB:
1. miesto Juraj Dikant, SŠ Mierová Svit
2. miesto Alfréd Krajňák, SŠ Mierová Svit
3. miesto Martin Kantor, SŠ Mierová Svit
všetci traja v ktg. najmladší žiaci
1. miesto Lea Dzifčáková, SŠ Mierová Svit
2. miesto Paulína Štifčíková, SŠ Mierová
Svit
3. miesto Elena Lučivjanská, SŠ Mierová
Svit, všetky tri v ktg. najmladšie žiačky,
1. miesto Dávid Bednár, SŠ Mierová Svit
2. miesto Alex Jína, ZŠ Komenského Svit
3. miesto Samuel Copúš, ZŠ Komenského
Svit, všetci traja v ktg. mladší žiaci,
1. miesto Aďka Zavacká, SŠ Mierová Svit
2. miesto Stelka Medvecová, ZŠ Komenského Svit
3. miesto Etela Kačmarčíková, ZŠ Komenského Svit, všetky tri v ktg. mladšie žiačky
1. miesto Richard Marušák, ZŠ Komenského Svit
2. miesto Viliam Dobias, ZŠ Komenského
Svit
3. miesto Alex Hucko, ZŠ Komenského
Svit, všetci traja v ktg. starší žiaci,
2. miesto Radka Martinková, ZŠ Komenského Svit, v ktg. staršie žiačky,
1. miesto Marko Jína, SSOŠ Poprad,
2. miesto Daniel Garányi, ZŠ Komenského Svit
3. miesto Samuel Kubo, ZŠ Komenského
Svit, všetci traja v ktg. dorastencov,
1. miesto Emka Enekešová, OA Poprad,
2. miesto Danka Enekešová, OA Poprad,
obe v ktg. dorasteniek,
2. miesto Martin Remiáš
3. miesto Jakub Lukas, obaja v ktg. mužov A,
Krajskí medailisti sú postupoví na
Majstrovstvá Slovenska v Turisticko orientačnom behu, ktoré sa uskutočnia
4. 9. 2021 v Košickej Belej.
PhDr., Ladislav Kalasz,
za TOM TOB Svit
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