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ZO ŽIVOTA V MESTE
aby neprekážal chodcom alebo v cestnej premávke).
bA hotovo.

Prečo používať zdieľané bicykle?
bLebo sú praktické a ľahko dostupné.
bLebo ich po presune z bodu A do bodu

B nemusíte vracať späť na miesto odkiaľ ste ich vzali.
bLebo sa o ne nemusíte starať – vôbec,
iba si užívate výhody bicyklovania.
bLebo sa o ne nemusíte strachovať (či
Vám ho niekto nezničí, neošúcha alebo nebodaj neodcudzí...).
bLebo sú ekologické.
bPomôžu Vám vyhnúť sa zápcham.
bUšetria Vám čas.
bBicyklovanie je pohyb a pohyb je zdravý.

Už aj v našom meste môžete
jazdiť na zdieľaných bicykloch
Po viac ako dvojročnej snahe a neustále vyvíjanej aktivite vedenia
mesta sa zavedenie tzv. bikesharingu konečne podarilo. Zdieľané
bicykle slávnostne uviedla do používania primátorka mesta Dáša
Vojsovičová spolu s hosťami v piatok 14. mája.
Prítomným sa ako prvá prihovorila
práve primátorka: „Som nesmierne rada,
že moja dvojročná snaha a intenzívna
komunikácia s pánom Digom zo spoločnosti Antik telecom o zavedenie tejto
služby aj v našom meste nevyšla nazmar
a stojíme tu dnes, aby sme Vám predstavili zdieľané bicykle. Verím, že je to ďalší benefit pre našich obyvateľov, ktorý
jednak môže uľahčiť život pri presúvaní
sa mestom, ale najmä je veľmi praktický
a ľahko dostupný. Skvelou výhodou požičania si tohto bicykla je, že ho nemusíte vracať na pôvodné miesto. Môžete
ho odložiť kdekoľvek, kde sa potrebujete prepraviť bez ďalších starostí a obáv
o bicykel. “
Nadšenie v krátkom príhovore zdieľal aj Peter Blaas (business development
director) spolu s Matúšom Digom (business developer) zo spoločnosti Antik
telecom. Peter Blaas podotkol že takéto
prepojenie samospráv pomocou bikesharingu ako tu (Svit-Poprad-Spišská
Teplica) je na Slovensku jedinečné a výnimočné a najmä po prvýkrát. Prítomných
pozdravil aj Radoslav Šeliga, starosta
Spišskej Teplice, obce, ktorá onedlho taktiež spúšťa službu zdieľaných bicyklov
a tým sa uzatvorí „trojlístok“ samospráv,
ktoré prepojí používanie bikesharingu.
Na nových zdieľaných bicykloch, ktorých
je vo Svite celkom 50 kusov sa ako prví
odviezli žiaci Strednej odbornej školy
polytechnickej J. A. Baťu, ktorí prišli za
sprievodu riaditeľky Evy Nebusovej.
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Ako začať?
bPo príchode k bicyklu naskenujte QR
kód, ktorý sa na ňom nachádza.

bAk ešte nemáte aplikáciu, pomocou

tohto QR kódu si ju bezplatne stiahnete.

bAk ste klient spoločnosti Antik, prihlá-

site sa pod svojimi bežnými prihlasovacími údajmi. Ak nie ste klientom,
vytvoríte si účet, kde jednorazovo
uhradíte tzv. depozit (poplatok, ktorý
Vám bude pri zrušení svojho užívateľského účtu vrátený).
bCena jazdy na zdieľanom bicykli je
1,-€/ 1 hodina s minútovou tarifikáciou.
bPo použití bicykla ho bezpečne odstavíte tam, kde Vám to vyhovuje (tak,

Požičať si, premiestniť sa ekologicky
a ešte aj s benefitom pre svoje zdravie
z miesta na miesto a odložiť – toto je
hlavnou myšlienkou bikesharingu, ktorý je už bežnou súčasťou moderných
a ekologicky smerujúcich miest po celom
Slovensku. Zabezpečovaním bikesharingu sa zaoberá spoločnosť Antik Telekom.
Informácie a návod ako začať a využiť
túto novú službu vo Svite nájdete aj na
stránke www.verejnybicykel.sk.
Zámerom mesta bolo vždy presadzovanie rozvoja cykloturizmu a zároveň
vzájomné prepojenie cyklotrás v meste
Svit - Poprad a obci Spišská Teplica. Pre
obyvateľov nášho mesta bude k dispozícii 50 bicyklov, ktoré budú slúžiť či už na
bežnú prepravu po meste, spoznávanie
blízkeho okolia a v neposlednom rade
určite prispejú aj k upevňovaniu zdravia,
tak dôležitého v tomto období. Mesto
Svit sa tak zaradí k mestám, ktorého neustálym úsilím je vytvárať čo najlepšie
podmienky pre športové aktivity, zlepšovať kvalitu života svojich obyvateľov, ale
aj držať krok s dobou a byť moderným
a pokrokovým miestom pre život.
Daniela Virostko, foto: Peter Kostka

Žiaci SOŠ polytechnickej J. A. Baťu s riaditeľkou Evou Nebusovou
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Hlasovanie v participatívnom
rozpočte bolo ukončené
Participatívny rozpočet je súčasťou rozpočtu mesta Svit, ktorá bola tento
rok schválená po prvýkrát. Jeho cieľom bolo a je dať možnosť občanom
participovať na rozhodovaní a zveľadení mesta v prospech verejnosti,
prostredníctvom financovania projektu, ktorý samotní občania navrhnú,
vyberú spomedzi prihlásených a tiež vo finále aj zrealizujú.
Zámerom nebolo vyvolať medzi obyvateľmi svár alebo nevôľu. Práve naopak. Suma 5 000 €, ktorá bola vyčlenená
v prospech Participatívneho rozpočtu
bola určená na realizáciu projektov občanov a subjektov, ktoré majú priniesť
verejnoprospešný prínos. Hlasovanie,
ktoré prebiehalo od 14. do 31. mája bolo
ukončené.
Projekt mohol podať ktokoľvek, kto
jeho podaním splnil podmienky a následne tieto projekty vyhodnocovali odborné komisie pri Mestskom zastupiteľstve spolu so zástupcami verejnosti. Tie
vyhodnotili, že všetky podmienky splnili
práve tie tri projekty, za ktoré sa následne hlasovalo. Do hlasovania mesto nevstupovalo, ani žiadnym spôsobom neovplyvňovalo či už verejnú mienku alebo
priebeh hlasovania, keďže práve to jeden
zo základných princípov tzv. participácie
v tejto výzve a teda toho, že rozhodovali
občania.
Hlasovanie technicky zabezpečoval
externý dodávateľ tejto služby. Poradie projektov po ukončení hlasovania
a teda výsledky sú nasledovné:
n 1. Oplotený výbeh pre psov s počtom
hlasov 2 616, s rozpočtom 1 702,- €.
n 2. Skatepark Svit a edukačné kontajnery na separovaný odpad s počtom
hlasov 2 412, s rozpočtom 3 000,- €.
n 3. Doplnenie hracích prvkov detské-

ho ihriska v časti Podskalka s počtom
hlasov 752, s rozpočtom 4 000,- €.
Vedenie mesta teší záujem, ktorý bol
pri hlasovaní prejavený, ale menej potešujúce boli rôzne vzniknuté situácie,
ktoré ho sprevádzali. Dobrou správou
tiež je, že podporený bude nielen víťazný projekt, ale prvé dva projekty, ktorých rozpočet spolu nepresahuje sumu
5 000,- €. Zároveň má mesto záujem podporiť aj tretí projekt (Doplnenie hracích
prvkov v časti Pod Skalkou), ktorý bol
súčasťou hlasovania z iných finančných
zdrojov ako je Participatívny rozpočet.
Zároveň vedenie mesta hľadá možnosti
podpory aj žiadostí, ktoré sa do hlasovania nedostali (v celkovej sume 1 500,- €)
a to:
n Revitalizácia časti verejného priestoru na križovatke ulíc Terasová – Horská.
n Revitalizácie zelene na Námestí J. A.
Baťu.
n Zakúpenie veľkorozmerného stanu
s možnosťou jeho zapožičiavania pre
verejnoprospešné aktivity v meste.
Mesto Svit chce Participatívny rozpočet realizovať aj v budúcom roku a ak to
povolia finančné limity, tak aj s vyššou
sumou než 5 000 €. Do rozhodovania
o realizácii konkrétnych projektov však
zasahovať nebude. Ponechá to výlučne
na občanov, tak ako tentokrát.
Daniela Virostko

Výzva podnikateľom
a poskytovateľom služieb v meste
Vieme, že v našom meste je množstvo podnikateľov alebo iných subjektov, ktoré
poskytujú služby v oblastiach, ktoré často mesto potrebuje využiť. A neraz je aj napriek tomu pre nás obtiažne nájsť niekoho, kto danú službu poskytuje práve v meste, či jeho blízkom okolí. Vyzývame preto všetkých podnikateľov a poskytovateľov
služieb vo Svite, ktorí majú záujem ponúknuť svoje služby mestu. Mestský úrad vytvorí na základe prihlásených záujemcov internú databázu, aby sa v prípade potreby mohol obrátiť v rámci prieskumov trhu či iných nástrojov obstarávania tovarov
a služieb (v zmysle príslušných platných právnych predpisov) so žiadosťou o poskytnutie či už cenovej ponuky alebo s informáciou, že prebieha obstarávanie
práve na tieto subjekty. Prosím, kontaktujte nás a následne budete zaradení do
internej databázy vedenej mestom.

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom mailu:

zuzana.dzacarova@svit.sk
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n 28. apríl - Vnútrobloky - online stretnutie s architektmi k zapracovaniu návrhov občanov k žiadosti o dotáciu na
revitalizáciu vnútroblokov.
- Bagrovisko - podpis zmluvy o dielo
s víťaznou firmou Arprog na realizáciu
projektu cyklochodník Bagrovisko.
n 4. máj - Kuchynský biologicky rozložitelný odpad (KBRO) - pracovné
stretnutie s Technickými službami a zainteresovanými oddeleniami mestského
úraduk zavedeniu zberu KBRO do praxe.
n 6. máj - Štátny tajomník - prijatie štátneho tajomníka ministerstva dopravy za
účasti viceprimátora a hostí.
n 7. máj - Spomienkové stretnutie pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku padlým a obnovenom pamätníku
Anny Svitanovej.
n 11. máj - Infraštruktúra - stretnutie
iniciované mestom so zástupcami spoločností – investorov stavieb za riekou
Poprad (Stavizol, Living park, Finchem,
Baťove rezidencie) ku konečnej podobe
infraštruktúry výhodnej z hľadiska využiteľnosti pre občanov.
n 12. máj - Zdravotníctvo - stretnutie
s MUDr. Petrasom na tému vyriešenia
činnosti a dostupnosti RTG pracoviska
vo Svite.
n 14. máj - Bikesharing - slávnostné
uvedenie bikesharingu vo Svite v spolupráci so spoločnosťou Antik telecom.
n 17. máj - „Železničné domy“ - riešenie havarijnej situácie na prístupovej
ceste k „železničným domom“ ktorá
vznikla v dôsledku stavby „Rekonštrukcia železničnej trate“.
n 18. máj - Plán obnovy - finalizovanie
dokumentu Plán obnovy komunikácií
v meste, podľa ktorého bude investičné
oddelenie v spolupráci s Technickými
službami vykonávať jednotlivé opravy
komunikácií, chodníkov, garážových lokalít, lavičiek, výsadbu kvetov, či parkovaciu politiku.
- Kultúra - prejednanie programu kultúrneho leta vo Svite.
n 23. máj - Výjazdové očkovanie - účasť
na mobilnom očkovaní v budove MsÚ.
n 25. máj - Záhradkárska osada - jednanie so zástupcami ŽSR a záhradkármi
z oblasti Breziny v zastúpení P. Tomečka
so snahou vyriešenia problémového
vstupu majiteľov záhrad do záhradkárskej osady Breziny.
n 26. máj - Školstvo - rokovanie s riaditeľkou materskej školy a prejednávanie
možností a podmienok prijímania detí
do materskej školy aj v súvislosti so zavedením povinného predprimárneho
vzdelávania.
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Slávnostné otvorenie Domu pionierov
a mládeže pred šesťdesiatimi rokmi

Uplynulo 60 rokov od vzniku
Domu pionierov a mládeže –
dnes Centrum voľného času

kostreľba, gymnastika, tenis, stolný tenis,
hokejbal, ďalej tanečný, plastikovo-modelársky, rybársky a umelecké záujmové
útvary - Kreško, tanečný a výtvarný v MŠ.
So záujmom sa stretli novootvorené záujmové útvary určené pre seniorov - nordic
walking, rehabilitačné cvičenia a tvorivé aktivity pre tretí vek. Spolupráca CVČ
s Jednotou dôchodcov Slovenska vo Svite je na veľmi dobrej úrovni. Uskutočnili sa mnohé spoločné aktivity seniorov
s členmi mládežníckeho parlamentu.
CVČ navštevujú aj deti z okolitých
obcí, najmä z Batizoviec, Mengusoviec,
zo Štrby, Šuňavy a ďalších.
Centrum sa teší z mnohých úspechov
členov útvarov, z ktorých najvýznamnejšie umiestnenia dosiahli na majstrovstvách SR v terčovej lukostreľbe Filip
Janík, Matúš Zbojinský a Stanislav Baláž,
v 3D lukostreľbe Róbert Pobiják, v halovej
lukostreľbe Matúš Starigazda. Všetci pracovali pod vedením Ing. Ivana Šima.
Výborne si vedú plastikoví modelári,
ktorí sa pravidelne zapájajú do rôznych

V roku 2016 si v Centre voľného času (CVČ) pripomenuli 55 rokov organizovanej
záujmovej činnosti detí a mládeže vo Svite. O histórii CVČ bola publikovaná
séria článkov a fotodokumentov, ktoré si čitateľ môže pozrieť na webovom
sídle mesta Svit v archíve mestských novín. Tento článok voľne nadväzuje na
predošlé a mapuje najnovšie dianie a zmeny, ktoré sa stali za posledné roky.

Čo sme stihli v rokoch 2014-2021
V roku 2014 CVČ opäť zmenilo svoju
adresu. Dôvodom sťahovania bola nevyhovujúca prístavba pri ZŠ na Mierovej
ulici, ktorá si vyžadovala úplnú rekonštrukciu a nemalé finančné zdroje. Mesto
v tom čase odkúpilo priestory bývalého
Stredného odborného učilišťa chemického od Prešovského samosprávneho
kraja. Priestory boli rozľahlé, preto bolo
zámerom mesta umiestniť tam aj školské zariadenia, CVČ a ZUŠ. Stalo sa tak

v septembri 2014, odkedy CVČ využíva
vyčlenené priestory v budove mestského
úradu. Najprv pozostávali z kancelárie,
dielne a klubovne. V roku 2020 pribudla
miestnosť pre mládežnícky parlament,
kuchynka, šatňa a kancelária pre vychovávateľku. K dispozícii je telocvičňa, ktorá
slúži športovým záujmovým útvarom.
Činnosť záujmových útvarov (ZÚ) bola
podmienená ochotou verejnosti pracovať
s deťmi, no stále ich tu pracovalo viac ako
20. V ponuke boli už tradične jazykové,
športové - basketbal, futbal, plávanie, lu-

súťaží vo svojej oblasti. V medzinárodnej
súťaži plastikových modelárov boli ocenené modely Róberta Bednára, Jakuba
Medveca, Sebastiána Žifčáka, Mareka
Jínu, Štefana Kollárika, Mateja Heldáka Ondreja Michalka a Šimona Škirtu.
ZÚ vedie už 40 rokov Leopold Klas a stále
sa teší neutíchajúcemu záujmu detí. Tradične žnú úspechy basketbalisti, ktorí sa
zúčastňujú domácich aj medzinárodných
turnajov. Zaznamenali sme aj ocenenia
jazykových záujmových útvarov, napríklad v prednese prózy v nemeckom jazyku.

Mládežnícky parlament sa stal
stabilnou súčasťou mesta
Pri CVČ pracuje Mládežnícky parlament (MP), ktorý v posledných rokoch vyvíja veľmi aktívnu činnosť.
Mládežnícky parlament a mesto Svit podpísali memorandum o spolupráci, ktorého zmyslom je napomáhať rozvoju mesta
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V grantovom programe Tesco máme dvoch
uchádzačov o Vaše hlasy. Podporte ich.

a rozvíjať spoluprácu vo viacerých oblastiach. Viacerí členovia absolvovali
neformálne vzdelávanie zamerané na
participáciu s miestnou samosprávou.
MP pomáha pri organizácii mestských
podujatí ako Dni mesta, Horal Junior,
17. november – Deň študentstva, Smeťozber, ... Už niekoľko rokov pripravuje ľadovú plochu pre mládež a pre verejnosť.
CVČ pokračuje v tradícii veľkých celomestských podujatí ako Mikuláš, Karneval, Deň detskej radosti, Plavecká štafeta,
olympiáda materských škôl, stolnotenisový turnaj, olympiáda anglického jazyka
a ďalších.
Posledný školský rok postihla aj naše
centrum celosvetová pandémia, ktorá
činnosť úplne paralyzovala na viac ako
jeden školský rok. Činnosť záujmových
útvarov bola pozastavená v marci 2020
a čiastočné uvoľnenie opatrení prišlo až
v máji 2021.
V uvedenom období boli riaditeľkami
CVČ Mgr. Ingrid Lindemanová, poverenými riadením, na krátke obdobia sa stali
Mgr. Silvia Oleníková, Bc. Andrea Michlíková a Bc. Janka Koreňová. Súčasnou
riaditeľkou je od roku 2019 Mgr. Valéria
Černohorská.
Mgr. Valéria Černohorská
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Do programu TESCO „Vy rozhodujete, my pomáhame“ sa zapojilo CVČ
so svojim projektom „Každý deň nový
zážitok pre deti zo sociálne slabších
rodín“. Ich projekt bol zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie
v regióne.
Cieľom projektu je zabezpečiť športovú a rekreačnú činnosť pre deti zo
sociálne slabších rodín (deti žijúce
s jedným rodičom, siroty, deti z rodín pracujúcich rodičov s nízkym príjmom, deti
z rodín zasiahnutých ťažkou životnou
situáciou) formou týždenného denného detského letného tábora. Deťom poskytneme výlety do bližšieho a vzdialenejšieho okolia, kde spoznajú kultúrne
a prírodné zaujímavosti regiónu. V oblasti
športu sa im budú venovať skúsení tréneri a v popoludňajšom čase budú spoznávať jednoduché tvorivé činnosti a vyrábať

rôzne darčekové a úžitkové predmety.
Aby sme na realizáciu projektu získali
maximálnu sumu 1300,- €, potrebujeme
podporu verejnosti - zákazníkov v predajniach TESCO.
Každý zákazník, ktorý od 14. júna
do 11. júla 2021, nakúpi v obchodoch
spoločnosti Tesco n Teplická cesta 3,
Poprad a n OC FÓRUM Poprad, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón.
Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A,
B alebo C projektu, ktorý chce podporiť. Sčítanie hlasov na obchode bude
3 krát:
n po prvom týždni (14.6. – 20.6.)
n po treťom týždni (21.6.-4.7.)
n po štvrtom týždni (5.7. – 11.7.)

Ahojte skauti a priaznivci.
Ďalší úspech na poli fundraisingu. Náš projekt rekonštrukcie
klubovne bol v grantovom programe Tesco „Vy rozhodujete, my
pomáhame“, zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie
v regióne.

zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón
vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C
projektu, ktorý chce podporiť.
Projekty s najväčším počtom hlasov od
zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 € na realizáciu aktivít v priebehu mesiacov august
2021 až január 2022. Projekty umiestnené
v hlasovaní zákazníkov na 2. mieste získajú podporu v hodnote 600 €, projekty
umiestnené na 3. mieste získajú 300 €.

Chceme Vás týmto poprosiť o Vaše
hlasy. Ako? Je to celkom jednoduché.
Každý zákazník, ktorý od 14. júna do
11. júla 2021, nakúpi v ktoromkoľvek
obchode spoločnosti Tesco, dostane po

Ďakujeme za podporu
nášho projektu!

ĎAKUJEME!
MUDr. Lenka Sako Lesná

Vo Svite očkoval mobilný výjazdový tím
Vedeniu mesta sa vďaka spolupráci
s Prešovským samosprávnym krajom
podarilo zabezpečiť očkovanie pre občanov imobilných a nad 60 rokov v našom
meste. Očkovanie sa uskutočnilo v nedeľu 23. mája v budove mestského úradu
a v prípade 12 imobilných osôb v mieste
ich bydliska. Mesto Svit je jedno z prvých
samospráv v kraji, ktorým sa podarilo
uskutočniť očkovanie mobilnou jednotkou.
Mobilný očkovací tím tak zaočkoval vo Svite proti koronavírusu celkom
128 obyvateľov mesta a okolitých obcí
a 12 imobilných osôb.
Primátorka Dáša Vojsovičová: „ Očkovanie je úspešne za nami. Pozitívna spätná väzba od občanov ma potešila. Každý
má právo rozhodnúť sa a slobodne si vybrať, či očkovanie áno alebo nie. V meste
máme občanov, ktorí mali záujem o očkovanie, ale z rôznych dôvodov ho nemohli absolvovať mimo mesta. Je veľmi

dobré, že sme vďaka spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom mohli takto
vyjsť v ústrety našim občanom. Ďakujem
mojim kolegom z mestského úradu, ktorí
dnešné očkovanie plánovali a osobne sa
podieľali na bezproblémovom priebehu.“
Primátorka dodáva: „Chcela by som
tiež vyjadriť poďakovanie županovi Milanovi Majerskému a vedúcemu odboru
zdravotníctva Prešovského samosprávneho kraja Jozefovi Tekáčovi za pomoc
a podporu pri realizácii mobilného očkovania v našom meste. Je úspech, že sa to
podarilo. Máme tu mnoho obyvateľov vo
vysokom veku, alebo so závažnými zdravotnými problémami a práve pre nich by
mohla byť cesta za očkovaním náročná,
alebo dokonca nedostupná. A preto sme
im chceli uľahčiť túto cestu a dopomôcť
tak k ich ochrane pred koronavírusom,
ktorý spoločnosť ohrozuje už viac než
rok.“
Daniela Virostko
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V SKRATKE
Online stretnutia
s primátorkou sú pravidelné
Primátorka mesta Dáša Vojsovičová organizuje pravidelne raz za mesiac online diskusie s občanmi, ktorí
sa prihlásia prostredníctvom aplikácie
ZOOM. Každý druhý utorok v mesiaci o 16.00 h sa tak môžete pozhovárať
s primátorkou mesta, opýtať sa na témy,
ktoré Vás zaujímajú. Tieto stretnutia nenahrádzajú verejné stretnutia s občanmi, ktoré plánuje opäť realizovať v súlade s protipandemickými opatreniami.
Centrum voľného času hľadá
nových vedúcich krúžkov
CVČ vo Svite prijme na dohodu
o pracovnej činnosti nových vedúcich záujmových útvarov. Vyžaduje sa
zručnosť v konkrétnej, pre deti atraktívnej činnosti a dobrý vzťah k deťom.
Vzdelanie ani vek uchádzača nie je
podmienkou. Kontakt: 052/78 75 133,
0905 511 980.
Upozornenie - tráva nepatrí
do kontajnera na komunálny odpad
V zmysle legislatívy a všeobecne
záväzného nariadenia tráva nie je komunálnym odpadom. Dňa 24. mája bola
v čiernom kontajneri na stojisku „Pod
kopčekom“ (určenom na komunálny
odpad) občanmi mesta vysypaná tráva.
Nevšímavosť či ľahostajnosť niektorých
občanov zvyšuje náklady.
Mesto Svit a Technické služby mesta
vynakladajú významné finančné prostriedky na separovaný zber odpadov
vrátane zberu biologicky rozložiteľného odpadu, ktorým je napríklad tráva, konáre, alebo lístie. Je zverejnený
pravidelný harmonogram zberu tohto
odpadu aj na stránke mesta, Technických služieb a taktiež aj v mobilnej
aplikácii. Separovateľné zložky odpadu
(BIO, plasty, papier, sklo, elektroodpad,
pneumatiky, jedlé oleje) je zakázané
umiestňovať v nádobách na komunálny
odpad. Umiestňovanie takýchto druhov
odpadov zvyšuje náklady na prevoz
a skládkovanie, čo sa následne prejavuje vo zvýšení poplatkov za komunálny
odpad. Taktiež štát postihuje obce, ktoré dosahujú nízke percento separácie
vyššími poplatkami a taktiež nepodporuje takéto obce v získavaní finančných
prostriedkov prostredníctvom fondov.
Apelujeme preto na Sviťanov, aby
podporili zvýšenie separácie odpadov
a v konečnom dôsledku prispeli k zníženiu nákladov súvisiacich s poplatkami za
komunálny odpad.
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Ako nakladať s kuchynským biologicky
rozložiteľným odpadom od 1. júla?
Mesto hľadá v spolupráci s Technickými službami najvhodnejšie
alternatívy naloženia s kuchynským biologicky rozložiteľným odpadom
(KBRO). Do úvahy pripadá zber prostredníctvom nádob s následným
zvozom a ďalším spracovaním v kompostárni mesta Svit. Legislatíva
umožňuje aj kompostovanie prostredníctvom kompostérov, pokiaľ je
takýmto spôsobom riešená ucelená časť mesta, napríklad rodinné domy.
V závere minulého roka boli podané
žiadosti Environmentálnemu fondu na
krytie nákladov spojených s triedením,
zberom a spracovaním KBRO. Svit nemá
finančné zdroje na investície spojené
s riešením KBRO. Žiaľ do konca mája napriek deklarovanej podpore mestám
a obciam nedošlo k schváleniu finančných prostriedkov.
Vedenie mesta sa rozhodlo s dôrazom
na šetrenie finančných prostriedkov podporiť alternatívu zberu KBRO prostredníctvom 240-litrových nádob. Pre tieto
účely využije jednak nádoby, ktorými už
disponuje a doplní ich do potrebného
rozsahu ďalšími nádobami. Nádoby budú
označené nálepkami, ktorých vzor je zverejnený. Na nálepkách je definované, čo
do tejto nádoby patrí a čo nie je vhodné
na zber KBRO a teda do nádoby nepatrí.
Koncom júna budú rozmiestnené nádoby určené na zber KBRO. So zberom sa
ráta od začiatku júla tohto roka. Odvoz
nádob s KBRO bude uskutočňovaný vždy
v pondelok s periodicitou raz týždenne.
Vzhľadom k zavedeniu zberu KBRO oddelene od iných zložiek odpadov bude
doplnený harmonogram zberu odpadov,
zverejnený na stránke mesta Svit, Technických služieb, ako aj v aplikácii Odvoz
odpadu a tiež ostatnými komunikačnými
prostriedkami.

Celý proces začne v júli
S cieľom minimalizácie prvotných
nákladov budú v jednotlivých častiach
mesta rozmiestnené nádoby jednak na
stojiskách, kde je už uskutočňovaný se-

parovaný zber komodít, určených na
zber KBRO z bytových domov, pričom
v uliciach s individuálnou bytovou výstavbou (rodinné domy) budú nádoby
rozmiestnené samostatne mimo súčasných stojísk.
Obyvatelia mesta budú prostredníctvom svojich nádob umiestňovať KBRO
do označenej nádoby určenej na zber
KBRO. Spracovanie KBRO bude prebiehať v kompostárni vo Svite, kde bude
využívaná metóda fermentácie, ktorá po
zahriatí na cca 70 oC eliminuje hnilobné
procesy. Preto chceme požiadať obyvateľov, aby do nádoby neumiestňovali
zložky odpadov, ktoré do KBRO nepatria (viď nálepky na nádobách) a taktiež
neumiestňovali tento odpad aj s obalmi
akéhokoľvek druhu. Každý obyvateľ, ktorý bude umiestňovať KBRO, vysype odpad zo svojej nádobky, kde tento odpad
zhromaždil, do kontajnera na zber KBRO
a nádobu, alebo obal opätovne použije
v domácnosti na zber svojho kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu.
Výhodou tohto riešenia sú nižšie náklady na nádoby, kde sa v domácnostiach
bude zhromažďovať tento druh odpadu
a taktiež nebudú náklady na biologicky
rozložiteľné vrecká, ktoré by v konečnom
dôsledku občania zaplatili v poplatku za
komunálny odpad.
V prípade finančnej podpory a schválenia dotácií bude vedenie mesta využívať rozmiestnenie kompostérov v rodinných domoch.

Technické služby Svit
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Z rokovania zastupiteľstva
Na 25. riadnom zasadnutí sa
poslanecký zbor stretol vo štvrtok
27. mája 2021.

Investície
• Poslanci prerokovali a schválili finančný
príspevok vo výške 1 000 € na podporu cyklistického podujatia Horal MTB Maratón
2021, ktorý od roku 2000 prerástol do významného športovo-spoločenského podujatia prekračujúceho hranice nášho
regiónu a prispieva k zviditeľneniu mesta
Svit. Tento rok sa uskutoční 14. augusta už
22. ročník.
• Schválili aj úpravu rozpočtu mesta na
rok 2021 a to spolufinancovanie už avizovanej investičnej akcie Projekt „Cyklochodník pri Bagrovisku“. Dotácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka je schválená vo výške 65 471,66 €.
Spolufinancovanie mesta 5% predstavuje sumu 3 445,88 € a celková cena projektu je 68 917,54 €.
• Schválené bolo tiež rozpočtové opatrenie vo výške 15 000 € na opravy chodníkov. Lokality a priority opráv boli zadefinované pri pasportizácií a tvoria základ
materiálu „Plán obnovy chodníkov a ciest
mesta Svit“, ktorý bude predložený komisiám ako pracovný materiál v júni.
• Zelenú dostalo aj rozpočtové opatrenie
na spoluúčasť na projekte „Revitalizácia
vnútroblokov“ sídlisk P. Jilemnického
a ul. Kpt. Nálepku. Projekt bude financovaný zo zdrojov IROP - Integrovaný
regionálny operačný program v rozsahu
95%. V číslach to konkrétne znamená:
cca 829 tisíc € a spolufinancovanie mesta
bude vo výške 5%, čo je cca 41 tisíc €. Projektom bude revitalizovaných približne
19 190 m2 plochy.

Financie
• Poslanecký zbor vzal na vedomie záverečný účet o hospodárení Mesta Svit za
rok 2020, ktorý bol predložený v zmysle
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Napriek zložitej finančnej situácii poznačenej najmä korona-krízou však Mesto Svit ukončilo rok 2020
s prebytkom vo výške 455 822,88 €. Viac
informácií o výsledku hospodárenia
nájdete aj na strane 14. Tiež bol predložený výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Technické služby Svit za
rok 2020, kde zisk po zdanení vo výške
20 971,01 € bude prevedený na účet strát
minulých rokov.
• Na žiadosť Spojenej školy Mierová bola
schválená úprava rozpočtu na originálne
kompetencie školskej jedálne. Celkové
výdavky sú vo výške 4 122,45 €, rovnako
navýšenie rozpočtu na energie v sume
1 430 € v súvislosti s prevádzkou Rodinného centra AKO DOMA (Občianske zdruROČNÍK XX. - JÚN 2021

ženie Ako doma), nakoľko pri obdobných
nájmoch v priestoroch vo vlastníctve
mesta sú zo strany mesta prevádzkové
náklady vysporiadané formou nefinančnej podpory.
• V súvislosti s povinnosťou mesta zaviesť
od 1. júla 2021 triedenie kuchynského
biologicky rozložiteľného odpadu (KBRO)
bol Technickým službám schválený účelový príspevok na nájom zberných nádob,
ktoré budú rozmiestnené v meste.

Majetkovoprávne záležitosti
• Na programe boli aj majetkovoprávne
vysporiadania pozemkov na ul. J. Jesenského a prenájmy na ul. Štefánikovej,
ul. Štúrovej a ul. J. Jesenského.
• Odsúhlasený bol opätovný prenájom
nebytových priestorov v budove Domu
kultúry spoločnosti AZZO, s.r.o., na prevádzkovanie reštaurácie s príslušenstvom.
• V záujme hospodárneho využitia majetku mesta bol tiež odhlasovaný prenájom nebytových priestorov v budove na
ul. Kpt. Nálepku pre spoločnosť KNI
– LINE, s.r.o., ktorá bude pre Slovak Telekom, a.s., realizovať stavbu verejnoprospešného charakteru a to rozšírenie
optickej siete Slovak Telekom tak, aby
bolo jeho káblové pokrytie vo Svite dostupné, čo najväčšiemu počtu užívateľov.

Rôzne
• Bola vyhlásená voľba hlavného kontrolóra mesta v termíne 8. júla 2021.
• Poslanecký zbor odhlasoval schválenie
návrhu všeobecne záväzného nariadenia
(VZN) o postupe pri vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu osobitného určenia
v Dome opatrovateľskej služby. V aktualizácií VZN je riešené poskytovanie doplnkových služieb (upratovanie, pranie, žehlenie)
pre fyzické osoby v zariadení.
• Dodatkom VZN o miestnych daniach
a poplatkoch na území mesta bol schválený návrh na doplnenie o možnosť vystavenia tovaru pri priľahlej prevádzke
(zelenina, ovocie, priesady a sezónny
tovar). Mesto touto úpravou podporuje miestnych podnikateľov so záujmom
rozširovania poskytovaných služieb pre
občanov.
• Mestské zastupiteľstvo vymenovalo
Ing. Igora Husa za riaditeľa Technických
služieb od 1. júna 2021. Doteraz pôsobil
ako poverený vedením.

Interpelácie
• Písomne bola podaná interpelácia
poslanca Eduarda Cetla ohľadne opravy
železnej lávky vedúcej cez rieku Poprad,
ktorá sa nachádza na cyklistickom chodníku pozdĺž cesty 1/18.
• Písomne interpelovala aj poslankyňa

Eva Kačmarčíková ohľadne podnetu
občanov na výmenu okien v nájomnej
bytovke na ul. Kpt. Nálepku: Podľa informácií nájomníkov bytového domu na
ul. Kpt. Nálepku, títo nájomníci platia zvýšené nájomné o 10 € z dôvodu šetrenia
na výmenu okien.

Odpovede na staršie interpelácie
• Interpelácia E. Cetla na tému výstavby
protihlukovej steny v lokalite Pod Skalkou, resp. Svit (odpoveď z dňa 6. apríla
2021):
Mesto je v procese riešenia podnetu s
NDS na základe petície občanov za vybudovanie stien na ochranu pred hlukom
z diaľnice D1 pre záhradkársku osadu
Breziny. V januári 2021 mesto oslovilo
NDS telefonicky a neskôr v marci 2021
podalo oficiálnu žiadosť k riešeniu. Na
základe právnych výhod, ktorými NDS
disponuje, je komunikácia pomerne náročná, avšak je v záujme mesta vzniknutú
situáciu riešiť, preto má mesto záujem
sa zapojiť do výziev ministerstiev, ktoré podporujú vybudovanie protihlukových stien, avšak aj k tomu je potrebná
spolupráca práve s NDS. Preto mesto
momentálne čaká na ich spätnú väzbu
a v prípade pristúpenia k určitej dohode bude možné doplniť k požiadavke
o vybudovanie protihlukovej steny pre
záhradkársku osadu aj časť Pod Skalkou.
Mesto verí, že spoločnými silami sa nám
problém podarí vyriešiť.
• Interpelácia V. Zentka na tému zelene
a jej výsadby v meste (odpoveď z dňa
12. apríla 2021):
Mesto Svit disponuje dokumentom
„Digitalizácia plôch verejnej zelene“ spracovateľa Ing. Arch. V. Masarykovej; V areáloch škôl má mesto dreviny zmapované;
Ak je to možné, náhradnú výsadbu sa
mesto snaží lokalizovať na pozemku, na
ktorom sa výrub vykoná.
V prípade, že sa jedná o výrub napr.
v ochrannom pásme alebo priamo na
trase energetických a iných sietí, dreviny
určené na náhradnú výsadbu sa vysadia
na pozemku na základe dohody mesta
a žiadateľa.
Dreviny určené na náhradnú výsadbu sú miestne príslušné pôvodné druhy
resp. ich kultivary; Kontrolu náhradnej
výsadby vykonáva Oddelenie investičných činnosti, územného plánovania
a životného prostredia a vedie sa aj evidencia kontrol.
(odpovede na interpelácie sú skrátené
a úplné znenie interpelácií i odpovedí na
ne nájdete na www.svit.sk/mesto/mestske-zastupitelstvo/dokumenty-msz/interpelacie-poslancov)
pokračovanie na strane 8
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Diskusia
• J. Drobný podotkol, že menovanie nového riaditeľa TS Ing. I. Husa vníma pozitívne. Ukázal sa kvalitatívny výkon prác,
mesto sa priebežne zametá, kosí, opravujú sa výtlky. Technické služby verejne
pochválil.
• E. Kačmarčíková sa opýtala, prečo boli
z parku pri práčovni odstránené odpadkové koše. D. Vojsovičová odpovedala,
že tento park nie je majetkom mesta, je to
súkromný pozemok, ktorý patrí práčovni.
Mesto v tomto prípade môže majiteľa len
požiadať alebo vyzvať o upratanie parku
a o starostlivosť o dreviny. Koše boli odstránené majiteľom pozemku, pretože
tam boli vytvárané skládky.
• E. Kačmarčíková požiadala o opätovné
dodržiavanie poriadku pred mestskými
budovami a to konkrétne v lokalite na
plochách pred poštou. D. Vojsovičová
zadala úlohu TS.
• D. Vojsovičová informovala o tom, že
6.5.2021 sa na MsÚ konala návšteva štátneho tajomníka Ministerstva dopravy
SR Ing. Jaroslava Kmeťa za účasti ďalších
hostí a o tom, čo bolo cieľom návštevy
a to, aby sa priamo s vedením samosprávy pozhováral o tom, s akými problémami sa mesto v oblasti dopravy stretáva
a potrebuje riešiť. Poďakovala všetkým
poslancom, ktorí boli 14. mája na otvorení bikesharing-u. Zmluva je platná do
31.10.2021, potom bude priestor na vyhodnotenie projektu. Informovala tiež
o mobilnom očkovaní vo Svite.
• Vrátila sa k diskusnému príspevku
V. Zentka z predošlého rokovania MsZ
a to k problému komplikovaného vstupu
majiteľov záhrad do záhradkárskej osady
Breziny z dôvodu rekonštrukcie železničnej trate. Navrhla bod prerokovať na komisii výstavby, zadefinovať požiadavky
záhradkárov a podať možné návrhy riešení. Tento bod bol ale z rokovania komisie
výstavby stiahnutý. Mestu neboli predlo-

žené žiadne návrhy z komisie alebo podnety záhradkárov z Brezín na riešenie.
Preto iniciovala stretnutie so zástupcami
záhradkárov a zhotoviteľom stavby za
účasti riaditeľa TS.
Komunikáciou došlo k vyriešeniu
problému. Vzájomne si vysvetlili veci,
ktoré vznikli asi nedôslednou komunikáciou a aj vzhľadom k veku projektu (od
r. 2011). Mesto v súčasnosti zaslalo list
ŽSR SR a požiadalo o riešenie bezpečnosti peších v lokalite stavby. Rekonštrukcia
spôsobila stav, kedy pešie osoby, ktorých
predmetom záujmu je návšteva lokality za rekonštruovanou traťou (majitelia
záhrad, obyvatelia obce Batizovce, návštevníci lokality jazerá Štrkoviská) majú
zrušením prechodov vo východnej časti
katastra Svitu, ako aj podchodu na železničnej stanici, jedinú možnosť pešieho prechodu - kríženie železničnej trate
s cestou do Batizoviec. Túto skutočnosť
síce projekt bude riešiť, ale do doby sprevádzkovania mimoúrovňového kríženia
cesty a chodníkov so železničnou traťou
je aktuálnou možnosťou dostať sa na sever od železničnej trate len výlučne spomínaným priecestím.
Chodci sú po použití železničného priecestia nútení prechádzať po
krajnici vozovky, ktorej šírka samotného jazdného pruhu vozovky je
nepostačujúca na pohyb techniky
a osôb. Dochádza ku kolíznym situáciám
a je vážne ohrozená bezpečnosť peších.
Z uvedeného dôvodu bolo požiadané
o dočasné dobudovanie spevnenej zhutnenej plochy pre peších, ktorá bude
vybudovaná vedľa komunikácie, niečo
podobné ako je vyriešený náhradný prístupový chodník na nástupište č. 2 na
železničnú stanicu. Vzhľadom k spomenutým faktorom je nevyhnutné vybudovať túto komunikáciu vo veľmi krátkom
časovom období.
• Primátorka mesta tiež informovala
v skratke o blížiacich sa podujatiach
a o tom, že 17. júna sa po dlhšom čase

Poďakovanie Mgr. Miroslavovi Jurčákovi
Milý Mirko, náš teraz už bývalý predseda
Základnej organizácie Jednoty dôchodcov
na Slovensku vo Svite, dovoľ v mene mojom a verím, že aj v mene 100 členov našej
ZO JDS, úprimne Ti poďakovať za 12-ročné
pôsobenie vo funkcii predsedu tejto organizácie, ktorú si svojou osobnosťou priviedol k nebývalému rozmachu.
Nedá mi nespomenúť, ako sme Ťa
do tejto funkcie nenápadne „navliekli“,
pretože spolu so zakladajúcim členom prvým predsedom Pavlom Záhradníkom
v roku 2004 a spolu so mnou, jeho tajomníčkou, sme Ťa nenápadne pozývali ako
novinára na naše schôdze a podujatia. Za
tým účelom, aby si o nás písal do novín
a tak oboznamoval seniorov s činnosťou,
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aby sa hlásili do tejto organizácie, lebo na
začiatku sme mali iba 40 členov.
Začínali sme, ako sa hovorí na „zelenej
lúke“, bez skúseností, ako prvá organizácia v okrese Poprad. Po piatich rokoch
sa funkcie predsedu vzdal Pavol Záhradník zo zdravodtných dôvodov a tak sme
oslovili Teba. Po počiatočných rozpakoch
a našom presviedčaní si funkciu prijal.
Ukázalo sa, že to bol dobrý ťah. Viem
o tom svoje, lebo vo výbore som Ti robila tajomníčku, kronikárku, nakoniec
členku výboru, predsedníčku revíznej komisie do doby, až kým som sa rozhodla
vzdať funkcie členky výboru a prenechať
miesto novým, mladším seniorom.
Bolo mi potešením s Tebou spolu-

uskutoční aj slávnostné prijatie jubilantov na mestskom úrade a 19. júna privítanie novonarodených detí. 20. júna sa
uskutoční druhý očkovací deň, očkovaní
budú obyvatelia mesta a okolitých obcí
2. dávkou vakcíny, ktorí sa zúčastnili
1. kola očkovania v našom meste.
• V. Zentko sa opýtal, ako je riešené
hlasovanie za participatívny rozpočet.
J. Hutník odpovedal, že je ťažké zabezpečiť podmienky hlasovania iba pre
obyvateľov s trvalým pobytom vo Svite.
Jediné, čo bolo možné zabezpečiť je, že
z jedného počítača sa mohlo zahlasovať len jedenkrát. Projekty sú určené
pre obyvateľov mesta, to že zahlasovali
aj cudzí obyvatelia nebolo možné korigovať. Obdobne projekt výstavby detského ihriska Žihadielko podporovali
obyvatelia aj okolitých obcí a Popradu.
V každom prípade je to pilotný projekt
a suma 5 000 € nie je vysoká. Mesto bude
hľadať možnosti ako podporiť všetky tri
projekty aj mimo prostriedkov participatívneho rozpočtu. D. Vojsovičová povedala, že pôvodná myšlienka splnila svoj
cieľ, dozvedeli sme sa o čo majú občania
záujem, čo by ich v meste potešilo.
Radi by sme Vás informovali, že priestor
v novinách venovaný rokovaniam mestského zastupiteľstva je z kapacitných dôvodov
limitovaný. Tento výpis má výlučne informačný charakter a detaily o jednotlivých
bodoch rokovania, úplné znenia všeobecne
záväzných nariadení, uznesení, interpelácií
či diskusie nájdete v podrobnej zápisnici
z rokovania MsZ Svit na www.svit.sk (mesto/
mestské zastupiteľstvo/dokumenty MsZ/zápisnice zastupiteľstva). Dostupný je tiež úplný videozáznam na www.svit.sk (aktuality/
videá), kde si môžete kedykoľvek záznam
pozrieť a vypočuť. Zároveň odpovede na interpelácie poslancov, ktoré boli podané písomne, nájdete taktiež na webovej stránke
www.svit.sk/mesto/mestske-zastupitelstvo/
dokumenty-msz/interpelacie-poslancov/.
red
pracovať, lebo si bol konštruktívny,
cieľavedomý, priateľský, s dobrými nápadmi a s úžasnými výsledkami. Tvojou
zásluhou sa naša organizácia dostala
do povedomia mesta, okresu, seniorov
a zaznamenala už veľký počet členov
v počte 100.
Chápem Tvoj odchod z funkcie z dôvodov, ktoré prináša plynutie času, viem,
že semienko, ktoré si zasial nevyschne
a bude rásť aj pod novým vedením.
Prajem Ti na zaslúženom odpočinku
zdravie, vnútorný pokoj, radosť z rodiny
a priateľov, s ktorými sa určite budeš rád
stretávať i naďalej.
Novému vedeniu ZO JDS prajem veľa
úspechov, dobrých nápadov k potešeniu
členov a osohu mesta k rozvíjaniu miestnej kultúry.
Blažena Bendíková
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Ponuka štúdia v Základnej umeleckej škole Mierová 134 Svit
HUDOBNÝ ODBOR - klavír, keyboard, organ, husle, sólový spev, zobcové flauty, priečna flauta, klarinet, gitara, fagot, akordeón,
plechové dychové nástroje - VÝTVARNÝ ODBOR - kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, priestorové vytváranie, modelovanie,
tvorba na hrnčiarskom kruhu, vypaľovanie výrobkov, tvorba s fotografiou a videom - TANEČNÝ ODBOR - kreatívny tanec, ľudový
tanec, klasický tanec, tanečná príprava, tanečná prax, jazzový tanec, moderný tanec - LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR - dramatická
príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes, technika vedenia bábok, štúdium rolí a umelecký prednes, práca v súbore

Pri denných kontrolách mesta hliadky
MsP zvýšili výkon služby vykonávaním
peších hliadok v oblastiach s vyšším výskytom venčenia psov, kde kontrolovali
začipovanie psov pomocou čítačky psov
a zbieranie exkrementov majiteľmi psov.
Majitelia psov by si mali v prvom rade
uvedomiť, že ich pes sám po sebe upratať nevie a v rámci svojej zodpovednosti
sú povinní urobiť to za neho. Rovnako je
potrebné brať na vedomie, že v zmysle
zákona a riešenia problematiky znečisťovania verejných priestranstiev ten, kto
vedie psa a neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes zničil verejné priestranstvo, sa dopustí priestupku a môže byť za
to sankcionovaný.
Hliadky celkovo vykonali 49 kontrol,
pričom skontrolovali vyše 120 psov. Pri
kontrolách bolo zistené 1 porušenie VZN
8/2018, ktoré príslušníci na mieste vyriešili podľa § 84 Zákona 372/1990 Zb.
Hliadka MsP odchytila jedného zabehnutého psa, v tomto prípade bol pomocou
čítačky čipov zistený majiteľ zvieraťa, ktorý si psa následne prišiel vyzdvihnúť.
ROČNÍK XX. - JÚN 2021

Mestská polícia Svit informuje
Hliadky MsP v máji riešili 7 skládok stavebného a iného odpadu, ktoré boli buď
nahlásené, alebo zistené hliadkami MsP, či
Technickými službami. Následným šetrením aj s pomocou kamerového systému
boli zistení a identifikovaní pôvodcovia
skládok. Priestupky boli riešené podľa §84,
odst. 1, Zák. 372/1990 Z.z a skládky boli
odstránené na náklady pôvodcu.
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 máji pomáhali zachrániť ľudské životy
pri zdravotných indispozíciách rôznych
osôb celkovo 7-krát spolu s osádkami
RZP, OO PZ Svit a HaZZ.
Viacerí ste nám ohlásili, že ste sa stali príjemcami SMS správ, ktoré žiadajú

o zaplatenie poštovného za zásielku, ktorá bude v opačnom prípade vrátená.
Keď kliknete na odkaz v SMS správe, je
od vás požadované číslo bankovej karty
a zaplatenie sumy 1,17,- Eur.
ZAPAMÄTAJME SI:
Slovenská pošta, a.s. nikdy neposiela link na zaplatenie určitej čiastky cez
internet.
Pamätajte, že v prípade akýchkoľvek
otázok v súvislosti s doručením balíka sa
môžete obrátiť priamo na hociktorú poštu.
Takisto v prípade, že ste sa stali obeťou
takýchto, alebo podobných emailov a peniaze ste už zaslali, nahláste to na políciu.
Taktiež odporúčame, sledujte FB
stránku Hoaxy a podvody - Polícia SR,
kde sa dozviete nielen o aktuálnych podvodoch, ale aj o dezinformáciách a hoaxoch, ktoré sa šíria sociálnymi sieťami.

Mestská polícia Svit
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KULTÚRNE LETO 2021 VO SVITE

OTVORENIE
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26. jún 2021(sobota)/13.00
areál BK ISKRA ARÉNA vo Svite
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19.00

17.00

SHOCK BAND
Abba, Queen, Bon Jovi,
T. Turner, J. Cocker...

FS JÁNOŠÍK
A FS JÁNOŠÍK
SENIOR

20.30

16.00

BATIDA
BUBENÍCKA
SHOW

14.00

13.00
15.00

ĎUROŠÍK
DIVADLO
ACTORES

18.00

TANEČNÁ SHOW
To najlepšie
z tanca ZŠ a ZUŠ

DYCHOVÁ
HUDBA
SVIŤANKA

Vstup: na vstupenky
s nulovou hodnotou,
ktoré si môžete
vyzdvihnúť v podateľni
MsÚ vo Svite v max
počte - 2 vstupenky
na osobu.
INFO:
052/7875114,
052/7875117.
Zmena programu
vyhradená!

EVA
MÁZIKOVÁ

ŠČAMBA
A ČEREŠENKY

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Projektíky, projekty...
v ZŠ Komenského Svit

Kráčať cestou modernej školy obnáša aj zapájanie sa do rôznych projektov, ktoré pomáhajú skvalitňovať a modernizovať výchovno-vzdelávací
proces. Každá výzva zverejnená ministerstvom školstva je pre nás inšpirujúca a zároveň podnetom ako byť lepší a kráčať s dobou.
Víziou školy je vybudovať modernú,
dobre organizovanú, efektívnu a úspešnú školu zameranú na žiaka. Vypracovať
projekt, byť v ňom úspešný a postupne
pretvárať nové postupy do praxe nás stojí
množstvo energie, ale keď sa nám to darí,
je to odmena, zadosťučinenie pre nás
všetkých. Predstavíme Vám naše projekty, ktoré sme v škole ukončili alebo práve
prebiehajú.
V projekte „Odborné učebne“, ktorý
sme ukončili v marci 2021, sme zmodernizovali odbornú učebňu chémie, techniky a jazykov za viac ako 178 000 € vo
forme stavebných úprav, vnútorného
vybavenia tried nábytkom a množstvom
nových učebných pomôcok.
Vo februári skončil projekt Pomáha-

júce profesie v edukácii detí a žiakov I,
kde sme na 3 roky zamestnávali školskú psychologičku a jedného asistenta
učiteľa na pomoc žiakom s poruchami
učenia, pomoc a podporu žiakom pri
rôznych problémoch v škole, doma či pri
dospievaní. Z projektu sme získali celkom
71 820 €. Keďže sme vyhodnotili prítomnosť odborného podporného tímu
v škole za potrebnú a prospešnú, rozhodli sme sa pokračovať hneď novým nadväzujúcim projektom Pomáhajúce profesie
v edukácii detí a žiakov II a vypracovali
sme projekt v hodnote okolo 133 000 €,
kde finančné prostriedky využijeme na
refundáciu miezd na 1 školského psychológa, 1 špeciálneho pedagóga a 4 asistentov na ďalšie 2 roky.

Od septembra 2018 prebieha projekt
Čitateľská, matematická a prírodovedná
gramotnosť v hodnote 84 500 €. Projektom si pomáhame pri vzdelávaní učiteľov
skvalitnením ich pedagogickej činnosti, rozšírením záujmovej činnosti žiakov
a množstvom nových moderných pomôcok za viac ako 18 000 €.
Neustále sledujeme a zapájame sa aj
do vyhlasovaných menších projektov.
Takým je aj projekt „Čítame radi“, ktorý je
zameraný na doplnenie nových kníh do
školskej knižnice. Rozšírili sme tak knižný
fond o množstvo titulov šitých na mieru
pre našich žiakov hodnote 800 €.
V projekte „Školské jedálne“ zvyšujeme a skvalitňujeme technickú vybavenosť našej jedálne zakúpením elektrickej
panvice a kuchynského robota v celkovej
hodnote 5 000 €.
MŠVVaŠ podporuje školy aj finančným
príspevkom na digitálne technológie.
Mohli sme tak nakúpiť a dovybaviť školu materiálno-technickým vybavením za
8 000 €.
A nakoniec najnovší podaný projekt
„Modernejšia škola“, na ktorého výsledok
ešte len čakáme, nám pomôže naplniť
víziu modernej triedy s podnetnými prvkami či oddychovými zónami. Veríme,
že tak vytvoríme príjemné, inšpiratívne a podnetné miesto na vzdelávanie
v priestoroch školy. Hodnota projektu je
4 000 €.
Aj keď verejnosť a žiaci nevedia
o všetkých našich aktivitách a projektoch,
ktoré sú v konečnom dôsledku smerované hlavne na žiaka, dúfame, že vidíte ich
dopad v praxi a našu školu vnímate ako
modernú školu, ktorá neustále rastie.
Slávka Slivková

Oprava časti chodníka na
Mierovej ulici je takmer ukončená
Práce na takmer 100-metrovom úseku chodníka vedúceho popri plote
Základnej školy na Komenského ulici bol ukončený. Vyhotovenie bolo
naplánované k 31. máju, ale chodník bol chodcom k dispozícii už týždeň
pre týmto dátumom.
Práce postupovali takto:
n Odstránenie pôvodnej asfaltovej povrchovej vrstvy
n Odstránenie vrstvy betónu
n Vybratie a vývoz pôvodného podložia
- štrku a zeminy
n Následné zhutnenie podkladu
n Navezenie dvoch vrstiev makadamu
väčšej frakcie
n Zhutnenie každej vrstvy (samostatne)
n Zabetónovanie obrubníkov
n Oprava plota Základnej školy na Komenského ulici, ktorý vedie pozdĺž
chodníka. Práce na plote trvali tri dni
a zahŕňali spevnenie, povrchovú úpravu, miestami navŕtanie roxorových
ROČNÍK XX. - JÚN 2021

tyčí a nanesenie cementového nástreku ako povrchovej úpravy
n Nasledovalo uloženie ďalšej vrstvy kameniva menšej frakcie a jej vyrovnanie
n Ukladanie samotnej betónovej dlažby
hrúbky 6 cm
n Špárovanie uloženej dlažby jemným
pieskom
n Posledným krokom bolo vyrovnávanie
vibračnou doskou s gumou
Chodník teda už slúži chodcom. Nasleduje neplánovaná oprava poloblúkov
v križovatke ulíc Mierová a Komenského,
ako sme už informovali, s cieľom zvýšiť
bezpečnosť chodcov, nakoľko tu už v minulosti došlo k nehodám. Opravy zname-

najú osadenie bezpečnostných stĺpikov,
zvýraznenie vodorovného i zvislého dopravného značenia.
Následne budú realizované opravy
ďalších komunikácií. O podrobnostiach
budeme čoskoro informovať.
Daniela Virostko
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V SKRATKE

Šmolko, ktorý spríjemnil našim deťom
ich sviatok šmolko-olympiádou, po ktorej
sme stihli ešte krátku šmolko-disco-párty. Pred samotným súťažením deti zložili
šmolko-sľub, v ktorom sa zaviazali k súťaženiu v duchu fair-play. Po šmolkovskej
rozcvičke sa športové hry odštartovali
gongom a všetkých prítomných 132 detí
s plným nasadením prekonávalo prekážky na ôsmych šmolko-stanovištiach. Mali
radosť z úspešného prekonávania prekážok behom, skokom, plazením, chôdzou
na choduliach, po vyvýšenej rovine, hodom do terča, či do basketbalového koša.
Po súťažení na nich čakal šmolko-džús
a hľadanie pokladu, v ktorom boli ukryté balíčky pre víťazných olympionikov,
ktorými v našej materskej škole boli
všetky deti. Záver olympiády patril hodnoteniu, šmolko-pokriku a slovenskej
hymne. Po šmolko-tanci sa detičky rozlúčili s Tatkom Šmolkom a už s hladným
bruškom odchádzali spokojní a šťastní na
obed. V detašovanom pracovisku v časti Pod Skalkou túto olympiádu sprevádzala krásna Minie a detičky odchádzali
z olympiády tiež príjemne unavené a plné
zážitkov. Deň detí sa vydaril a my sa chceme zo srdca poďakovať Mgr. R. Černákovi
a jeho spoločnosti PROSTAFF za sponzorské zapožičanie maskotov, ktorí deťom
vyčarili úsmev na tvári, úžas a prekvapenie vložili do očiek a do srdiečka vliali
radosť. Prajeme Vám, nech sa spoločnosti
darí a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Mgr. Katarína Dudášová

Vyhodnotenie jarného upratovania
- využitie veľkoobjemových
kontajnerov (VOK)
Technické služby informujú obyvateľov mesta o vyhodnotení využitia veľkoobjemových kontajnerov. Počas dvanástich dní vrátane dvoch sobôt bolo
využitých 17 VOK-ov, umiestnených
v 12 lokalitách. Na skládku odpadov
bolo uložených 10,99 tony, najazdených
475 km. Materiálové náklady na skládku
a PHM boli vyčíslené na 1 455 €. Počas
tejto akcie bolo odpracovaných 107 hodín, z toho 36 hodín nadčasov za účasti desiatich zamestnancov. Boli prijaté
opatrenia, aby nedochádzalo k neporiadku okolo kontajnerov, do kontajnerov bol umiestnený len vopred určený
odpad a pristavené VOK-y nezneužívali
cudzí občania, ktorí nemajú trvalé bydlisko vo Svite a neplatia poplatky za
komunálny odpad. Vzhľadom k týmto
opatreniam v porovnaní s rokom 2019
(v roku 2020 neboli VOK-y pristavené
z dôvodu protipandemických opatrení)
došlo k poklesu ton odpadu, ako aj počtu pristavených VOK-ov. Pre porovnanie
na jar 2019 bolo pristavených 64 kontajnerov, pričom na jar 2021 len 17, čo je
o 43 kontajnerov menej, v percentuálnom vyjadrení o 73%. Technické služby
týmito opatreniami zabezpečili zníženie
nákladov v prospech obyvateľov.
Technické služby chcú poďakovať
občanom za porozumenie a korektný
prístup počas tejto jarnej akcie.

Vďaka za finančnú podporu

Schody do zdravotného
strediska sú vynovené
Pracovníci údržby Bytového podniku ukončili realizáciu obnovy vstupných schodov do objektu zdravotného strediska. Pôvodná dlažba bola
vo veľkej miere poškodená najmä
poveternostnými vplyvmi. Z bezpečnostného hľadiska bola nevyhovujúca a návštevníkom strediska hrozilo
nebezpečie úrazu. Nahradená bola
prírodným kamenným kobercom na
báze epoxidových živíc, ktorý vytvoril
celistvý, mrazuvzdorný, vodopriepustný a protišmykový povrch. Kamenný
koberec je dostatočne odolný na to,
aby slúžil dlhé roky bez akejkoľvek náročnej údržby.

Prejavmi dnešného životného štýlu
u detí predškolského veku je vysoká miera nadváhy, obezity, nesprávneho držania
tela a plochých nôh. Dlhodobý nedostatok
pohybovej aktivity je príčinou ich zdravotných oslabení a porúch. Jedna z možností ako spestriť deťom pohybovú činnosť
je využiť pestré telovýchovné náčinie
a náradie. Cvičenie s ním má vysoký motivačný účinok. Kladná motivácia pomáha
vytvárať kladný postoj k pohybovým aktivitám. Z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov sme sa obrátili so žiadosťou
o zamestnanecký grant na Spoločnosť Embraco Slovakia, s.r.o., so sídlom v Spišskej
Novej Vsi. V mene celej Materskej školy Svit
a predovšetkým v mene triedy Lienok, tak
chceme úprimne poďakovať za finančný
príspevok vo výške 500 €. Poslúžil nám
na zakúpenie súboru cvičebného náčinia
a náradia, určeného na zvýšenie motivácie
detí pri cvičení a na podporu rozvoja ich
pohybových a koordinačných zručností.
Zakúpením žinenky, kompletnej sady na
rozvoj motoriky, balančného chodníka
na rozvoj stability a rovnováhy, senzorických kameňov a športových vestičiek si
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ilustračné foto

Radostný deň detí
v materskej škole

Dnes je veľký sviatok detí, hopsa-sa.
Dnes sa tatko Šmolko s nami natriasa.
Dnes je veľký sviatok detí hojaja.
Krásna Minie srdiečka nám pospája.
Prežili sme spolu s nimi krásny čas,
možno o rok, navštívia nás ešte raz.
1. jún každoročne v materskej škole
oslavujeme MDD veselými športovými
aktivitami. V tomto roku k nám do Materskej školy na Mierovej ulici zavítal Tatko

deti rozvinú pohybové zručnosti ako silu,
rýchlosť, vytrvalosť a tiež koordinačné,
rovnováhové, rytmické, reakčné a priestorovo-orientačné zručnosti. Z cvičenia na
náradí majú naše detičky veľkú radosť.
Veľmi si Vašu podporu vážime a želáme
celému kolektívu pracovníkov Spoločnosti
Embraco Slovakia, s.r.o., veľa zdravia, úspechov v podnikaní ako aj v osobnom živote.
Kolektív Materskej školy Svit
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Neverila som,
že to bude opravené...

V živote sa málokedy stáva, že človek má dôvod na poďakovanie. Skôr sa vyskytujú dôvody na kritiku. Tentokrát mám
dôvod vysloviť poďakovanie, pretože sa mi stala zaujímavá
príhoda, ktorá má za následok urobiť toto gesto.
6. mája 2021 okolo 10.00 hod. som
šla do auta odniesť tašky a nevšimla
som si na chodníku veľkú priehlbinu na
ulici P. Jilemnického, na ktorej som zakopla a spadla na kolená a ruky. V prvú
chvíľu som netušila čo sa vlastne stalo
a nevedela som sa postaviť. V tom okamihu sa pri mne zastavil jeden neznámy mladší muž a opýtal sa ma, ako mi
vie pomocť. Pomohol mi vstať a zbadal
priehlbinu na chodníku s otázkou, či tá
bola príčina môjho pádu. Vzal svoj mobil, odfotil miesto môjho pádu so slovami, že do večera to bude v poriadku.
Pomyslela som si o tom svoje a neverila
som, že jama ktorá je tu aspoň 40 rokov
bude naozaj zaasfaltovaná.
Na moje veľké prekvapenie ešte v ten
deň bola priehlbina zaasfaltovaná. Tak
to je naozaj v dnešnej dobe veľký zázrak!
Začala som pátrať, kto bol ten ochotný
muž, aby som sa mu mohla poďakovať

a zistila som že to bol Ing. Radoslav
Grus, vedúci investičného oddelenia
mestského úradu vo Svite.
Týmto ho dávam do pozornosti aj
vedeniu mesta a ja osobne mu vyslovujem moje poďakovanie, ku ktorému
sa pripájajú aj iní obyvatelia sídliska
za poskytnutie pomoci mne, ale aj za
ochotu a schopnosť okamžite reagovať
a zariadiť potrebné.
Teda týmto naplnil aj svoje poslanie
vedúceho pracovníka nášho mesta, lebo
dal príklad aj iným, ako v prípade potreby konať a neostať ľahostajným. Prajem
Ing. Radoslavovi Grusovi veľa zdravia,
šťastia, úspechov a ešte raz vyslovujem
veľké Ď A K U J E M.

Helena Gunárová
Pozn. redakcie:
Príspevok bol uverejnený
na žiadosť autorky

Plaváreň
je opäť otvorená
Otváracie hodiny pre verejnosť
Pondelok 14:00-18:00
Utorok
6:00-8:00 / 14:00-18:00 / 19:00-21:00
Streda, Štvrtok
14:00-18:00 / 19:00-21:00
Piatok 6:00-8:00 / 14:00-21:00
Sobota 10:00 -21:00
Nedeľa 10:00- 19:00
Vstup je povolený pre verejnosť v maximálnom počte 10 osôb. Je potrebný negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín alebo RT-PCR/LAMP test nie starší ako
72 hodín. Nepotrebujú ho deti do 10 rokov.
Test je možné nahradiť potvrdením o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia. Pri vstupe do plavárne je potrebné dodržiavať odstup osôb minimálne 2 m. Sauna nebude
v prevádzke až do odvolania. Vzhľadom na
obmedzenú kapacitu návštevníkov plavárne je vhodné sa objednať v čase od 8:00
hod. do 11:00 hod. na telefónnom čísle
+421 905 477 274. Otváracie hodiny pre
verejnosť ako aj maximálny povolený počet
osôb budeme aktualizovať pravidelne podľa aktuálne platných opatrení.
BP Svit
TU ODSTRIHNÚŤ

Milí naši jubilanti!		
Tí, ktorí v roku 2021 oslavujete okrúhle výročia 70, 75, 80, 85, 90, 95 a viac rokov, ale aj tí, ktorí ste toto jubileum oslávili počas roka 2020, počas korona - obmedzení. Ak sa chcete zúčastniť slávnostného stretnutia jubilantov s primátorkou mesta Svit, ktoré bude mestský úrad pre Vás realizovať i naďalej, je potrebné, aby sme
o Vás vedeli. Vzhľadom k tomu, že zákon o ochrane osobných údajov nedovoľuje mestu posielať pozvánky bez
Vášho predchádzajúceho písomného súhlasu, uverejňujeme tlačivo, ktoré môžete vypísať osobne alebo za pomoci rodinných príslušníkov. Vypísané tlačivo - súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov je nutné doručiť
(poštou alebo osobne) do podateľne Mestského úradu, Hviezdoslavova 268/32, vždy do 20. dňa v mesiaci.
Toto tlačivo bude uverejňované v mestských novinách pravidelne. Zároveň bude bežne dostupné v podateľni
Mestského úradu. Bližšie informácie na t.č. 052/ 78 75 114.

Návratka
Súhlas so spracovaním osobných údajov / Údaje o poskytovateľovi
Titl: ...................... Meno: .................................................................... Priezvisko: ...................................................................................................................
Adresa: ...........................................................................................................................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................... Telefón: ........................................................................................................................
Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje: Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 052/ 7875 111, msu@svit.sk
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@svit.sk

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRANE
ROČNÍK XX. - JÚN 2021

13

ZO ŽIVOTA V MESTE

Mesto hospodárilo počas
korony zodpovedne
Na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva bol
predložený aj záverečný účet o hospodárení Mesta
Svit za rok 2020. Bol predložený v zmysle zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ide
o zásadný dokument vypovedajúci o správe mestskej
pokladnice za každý rok.
Uplynulý rok bol neštandardný a nepredvídateľný a najmä
poznačený pandémiou. Príjmy z podielových daní boli znížené,
čo pre mesto Svit predstavuje hlavný zdroj príjmov. Na avizované poklesy samospráva v predstihu reagovala nastavením
šetriaceho režimu. Napriek zložitej finančnej situácii však Mesto
Svit ukončilo rok 2020 s prebytkom vo výške 455 822,88 €. Pre
porovnanie, za rok 2019 bol dosiahnutý prebytok 135 056,01 €
a za rok 2018 len v sume 94 972,01 €. V prebytku roku 2020 je
započítaná aj ponúknutá finančná výpomoc štátu pre samosprávy v sume 200 000 €.
Celková zadĺženosť mesta za rok 2020 (v zmysle §17 ods. 6
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) predstavuje 9,47%, pričom legislatíva umožňuje zadĺženosť
miest až do 60%. Rovnako podiel splátok úverov na dosiahnutých príjmoch predstavuje 7,86%, pričom maximálny možný
podiel splátok úverov je až do 25%.
Zároveň bol predložený aj výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Svit za rok 2020, kde
zisk po zdanení vo výške 20 971,01 € bude prevedený na účet
strát minulých rokov.
red

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit (ďalej len MsZ) v zmysle §18a,
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov uznesením číslo 84/2021 zo dňa 27. mája 2021

vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra mesta Svit, ktorá sa uskutoční na zasadnutí MsZ
8. júla 2021 v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Svite č. 5 o 15:30 hod.
Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Svit je ustanovený
v zmysle §18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení hlasovaním poslancov MsZ.
Požadované kvalifikačné, zákonné a ďalšie predpoklady a náležitosti
písomnej prihlášky sú uvedené na úradnej tabuli a internetovej stránke
mesta: https://www.svit.sk/aktuality/uradna-tabula-1/vyhlasenie-volbyhlavneho-kontrolora-mesta-svit-722.html
Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi
je potrebné zaslať doporučenou zásielkou na adresu:
Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
alebo osobne do podateľne Mestského úradu v zalepenej
obálke s označením: „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ!“.
Termín podania prihlášok je do 24. júna 2021 do 15:15 hod.
(vrátane prihlášok zasielaných poštou).

Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
primátorka mesta Svit

Osobné údaje poskytovateľa: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, e-mail, telefónne číslo
Účel spracovania: pozvanie na slávnostné prijatie pri príležitosti životného jubilea: áno / nie *
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: prevádzkovateľ		
Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Osobné údaje poskytovateľa: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, vek, fotografia
Účel spracovania: zverejnenie oznámenia o životnom jubileu v Pamätnej knihe Mesta Svit: áno / nie *
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: prevádzkovateľ		
Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Osobné údaje poskytovateľa: fotografia
Účel spracovania: uverejnenie informácie o jubilantoch a fotografie v Informačnom mesačníku „Svit“: áno / nie *
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: čitatelia mesačníka		
Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

* NEHODIACE SA PREČIARKNITE

TU ODSTRIHNÚŤ

Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre vyššie uvedené
účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných údajov.Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov
bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude
obchádzať.
Práva Poskytovateľa osobných údajov:
- súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
- poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie
alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
- poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti
dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.
Vo Svite dňa: .............................................................................
.....................................................................................................
		
								
podpis poskytovateľa
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ZO ŽIVOTA SKAUTOV

Skauting v čase korony
alebo ako svitskí skauti získali grant z Nadácie pre deti Slovenska
a poisťovne Kooperativa
V tomto článku budem aj nebudem
písať o skautoch. Budem aj nebudem písať o získavaní grantovej podpory. Čiže
by to nemusela byť nuda.

Motivácia
Kto ešte vo Svite skauta nevidel, ani
sa mu nedivím. Aj keď tu existujeme od
roku 1993, mali sme rôzne krízy, ktoré
skauting v tomto meste viackrát takmer
pochovali. Kto je však znalý veci vie, že
sa to občas deje vo viacerých mestách.
Prečo? Skauting je dobrovoľnícka organizácia, ktorú tvoria dospelí a deti. Dáva si
za cieľ spolu s rodičmi a učiteľmi v škole
vychovávať deti tak, aby z nich vyrástli po
všetkých stránkach rozvinutí a angažovaní členovia občianskej spoločnosti. Je to
podľa mňa veľmi ambiciózny cieľ. Často
sa stáva, že deti stratia motiváciu, ak im
dospelí vo vedení organizácie nenastavia systém tak, aby ich to bavilo. Aby ich
bavila nielen pasívna výchova, ale aj postupné aktívne vzdelávanie sa a preberanie rolí vo vedení. A ak stratíte jednu generáciu, už sa to veľmi ťažko kriesi. Často
sa stáva, že dospelí stratia motiváciu a to
je taktiež koniec fungovania skautingu
v malom meste ako Svit.

Online skauting
Skauting dostal počas prerušenia činnosti dosť zabrať, keďže sa všetky aktivity museli presunúť do online priestoru,
ktorý bol už aj tak presýtený distančným
vzdelávaním (školy, niektoré krúžky, hudobná). Pre deti sme vymysleli nejaké individuálne outdoorové aj indoorové činnosti, ale čo pre vedúcich? Odkiaľ majú
oni načerpať, keď sa nedá ísť do lesa, na
hrebeňovku, na vzdelávačku, na chatu
ani do klubovne?
Preto vznikol projekt s názvom „Zvyšovanie kompetencií skautských vedúcich
pri práci s deťmi“. Ako programová ponuka pre starších skautov-radcov (radca
ROČNÍK XX. - JÚN 2021

- vedúci skupiny detí) v čase obmedzenia
našej činnosti počas covidovej epidémie.
Pozostáva z piatich seminárov spojených
s workshopmi na témy, ktoré si vyžiadali
sami vedúci alebo vyplynuli zo situácie,
v ktorej sa náš zbor aktuálne nachádza.

rozoznávať známky preťaženia u ľudí aj
u seba. Pri druhej téme sme veľmi prakticky riešili komunikačne ťažké situácie, ktoré
môžu pri našej skautskej činnosti vzniknúť.
Lektorom bol riaditeľ skautského Ústredia
Juraj Kocúr Lizák a skúsenosťami zo svojej mnohoročnej praxe len tak prekypoval. Čakajú nás ešte tri témy a to 5.6.2021
Bezbariérový skauting alebo ako pracovať
s deťmi s hendikepmi s lektorkou, terapeutkou a špeciálnou pedagogičkou
v jednom Mirkou Novotnou a jej hosťom
Maťom, 26.6.2021 Mediálna gramotnosť
a bezpečnosť na sociálnych sieťach s Jakubom Filom, zástupcom šéfredaktorky
Spravodajstva denníka SME a v júli ešte
čerešnička na torte, ktorou je téma Identifikácia a prevencia šikany v detských
kolektívoch s psychológom a skautom Lukášem Papouškem Kohoutkem, riaditeľom
ZŠ Mukařov a expertom na prevenciu a riešenie šikanovania v školách.

Nadácia pre deti Slovenska
Kooperativa
Nadácia pre deti Slovenska je u nás
známa hlavne projektom Hodina deťom.
Projektových výziev má táto nadácia viacero. My sme využili výzvu „Bezpečnosť
doma, bezpečnosť v komunite“ a podporil nás nadačný fond Deti v bezpečí. Žiadosť musela byť veľmi podrobná a odoslaná cez online formulár.
Počas piatich seminárov sa majú tematizovať niektoré dôležité a zložité fenomény, ktorým čelia dobrovoľníci pracujúci s deťmi a mládežou. Cieľom projektu
je teda posilniť vedúcich, aby si boli vo
svojej dobrovoľníckej práci istejší, aby vedeli rozpoznať niektoré dôležité (nebezpečné) veci a aby vedeli, kedy a kam sa
obrátiť s prosbou o pomoc. Zároveň sme
sa snažili jednotlivé témy koncipovať tak,
aby z ich obsahu mali mladí úžitok nielen
pri vedení svojich skautských družín, ale
aj pre svoj ďalší profesný život a v neposlednom rade aby ich bavili, obohatili
a prispeli k rozvoju ich osobností.

Semináre a workshopy
Za sebou máme už dve témy, a to Syndróm vyhorenia a Krízová komunikácia
v organizácii. Obe museli byť bohužiaľ kvôli korone online. Našťastie im to nevzalo
na kvalite. Pri prvej téme sme si vypočuli
psychoterapeutku Naďu Bero a aj vlastný príbeh vyhorenia pri dobrovoľníckej
práci a naučili sme sa počas workshopov
s lektorkou, pedagogičkou a internou expertkou NÚDPaP (národný ústav detskej
psychológie a patopsychológie) Veronikou
Hudákovou pomocou rôznych prejavov

Záver
Veľmi dúfame, že tieto tri témy budú
môcť prebehnúť prezenčne, aby si z nich
mladí odniesli maximum.
Informácie o pripravovaných seminároch nájdete na oficiálnom facebooku
SLSK (slovenský skauting) ako aj na našom facebooku (101. zbor Veselé tváre
Svit) a webe NDS (Nadácie pre deti Slovenska). Na našom zborovom facebooku
nájdete aj informácie o iných akciách,
ktoré vo Svite organizujeme.
Skauti sa vo Svite stretávajú niekoľko
dní v týždni na družinovkách (každá družina inokedy) v klubovni pri katolíckom
kostole. Ak by sa k nám niekto chcel pridať (od 6 rokov do nekonečna), môžete
sa ozvať cez facebook alebo na email
skauting.svit.101@gmail.com
Pomoc a podpora dospelých je súčasťou skautskej výchovnej metódy a ak by
uvažoval aj niekto dospelý o pridaní sa
k nám, vie ho to obohatiť o cenné skúsenosti.
MUDr. Lenka Sako, vodkyňa
101. skautského zboru vo Svite
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30. júna uplynie práve 10 rokov,
čo nás navždy opustil
manžel, otec a starý otec

Nezabudli sme,
iba sme sa naučili žiť s tým,
že už nie si medzi nami....

Milan Hložka.

Dňa 23. júna uplynie 5. rok, čo nás náhle
opustil manžel, otec a dedko

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Kto ich poznal, spomenie si
a kto ich mal rád nikdy nezabudne.

Dňa 13. júna uplynulo 30 rokov,
čo nás navždy opustila
mamka a babka

Etela Gluvňová.

Andrej Palička.
V našich srdciach zostane navždy.
Vy, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku spolu s nami.
Ďakujeme.
Smútiaca rodina.
Dňa 26. júla uplynú 3 roky
čo nás navždy opustil brat, švagor a ujo

Jozef Gluvňa ml.

Odišli, niet ich medzi nami.
Ich dobrota a láska stali sa spomienkami.
Utíchol ich hlas, láskavé srdcia prestali biť,
jeden bez druhého nedokázali žiť.
V týchto dňoch si pripomíname smutné
8. výročie, odkedy nás navždy opustili naši
drahí - sestra
a švagor

Nezabudli sme,
len sme sa naučili žiť s tým,
že už nie si medzi nami...
Dňa 6. júna uplynulo 10 rokov, čo nás
náhle opustil otec, dedko a pradedko

Michal Šeliga (7.6.2013).

Ing. Ladislav Strmenský

Kto ste ich poznali, venujte im spolu
s nami tichú spomienku a modlitbu.
V našich srdciach žijú stále.
S láskou spomína
sestra Darina s rodinou.

V našich srdciach zostane navždy.
Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou na Teba spomínajú
syn Peter a syn Miloš s rodinami.

Tatiana Šeligová (25.5.2013)

Dňa 5. augusta uplynie 23 rokov
čo nás navždy opustil otec a dedko

Jozef Gluvňa.
Venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú
dcéra a sestra Mária s manželom Jozefom
a deti Lukáš a Martinka.

K narodeninám Vám prajeme všetko, čo radosť vzbudí,
prajeme Vám lásku, pretože spája ľudí.
Prajeme Vám priateľov, čo dokážu pre Vás žiť, prajeme Vám milované byť.
Dňa 14. júla 2021 oslavuje naša mamka, babka a prababka

Evka Lišková
94. narodeniny. K jej životnému jubileu jej všetko najlepšie prajú
dcéra Milenka, syn Janko a dcéra Ajka s rodinami.
Dňa 25. júla 2021 oslavuje okrúhle narodeniny naša sestra a dcéra

Milenka Lišková.
K jej životnému jubileu prajú všetko najlepšie mamka, brat Janko a sestra Ajka s rodinami.
16
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MESTSKÁ KNIŽNICA INFORMUJE
Mestská
knižnica
Svit
a Ján Dubeň Vás pozývajú
na výstavu fotografií

Tam pod Kriváňom

Nové knihy vo fonde knižnice
Krásna literatúra
Charles Martin: Strážca vody
Murphy je muž s mnohými tajomstvami. Žije sám na ostrove a svoj život zasvätil zachraňovaniu tých, čo sú v ohrození.
Žiaľ nad stratou priateľa však spôsobí, že
on sám je viac stratený, ako si uvedomuje. Keď vytiahne krásnu topiacu sa Summer z Floridskej vnútropobrežnej vodnej
cesty, jeho misia uložiť svojho priateľa na
večný odpočinok na konci sveta sa nebezpečne zvrtne. Zúfalo sa snažiac nájsť
Summerinu stratenú dcéru preniká čoraz
hlbšie do sveta súčasného otroctva.

Silvester Lavrík:
Posledná k. & k. barónka
Autor prináša životný príbeh barónky Margity Czóbelovej, netere maliara
Ladislava Mednyánszkeho, ktorá prežila
väčšinu svojho života v Strážkach pod
Tatrami. Vojny, rozpady impérií, revolúcie
a totalitné režimy 20. storočia jej zobrali temer všetko, vrátane budúcnosti. No
hrdosť, pamäť a humor si vziať nedala.
Lásku, predovšetkým ku koňom a k rodnému kraju, takisto nie. Nepredpojaté
a pozorné čítanie doby a príbehu nám
pomôže chápať a predvídať i nebezpečné tendencie dneška.

Literatúra pre deti a mládež
Jess French: Tajomstvá hmyzu
Na stranách tejto nádherne ilustrovanej knihy zistíte, ako veľmi sú tieto drobné tvory dôležité. Ohromí vás čarovná
premena motýľov a dozviete sa, prečo sú
bezstavovce také dôležité pre budúcnosť
našej planéty. Bez nich by bol náš svet
úplne iný a mnohé druhy rastlín a živočíchov by celkom vymizli. Hmyz a jeho blízki príbuzní udržiavajú svet v chode tým,
že recyklujú náš odpad, sú potravou pre
iné živočíchy a opeľujú rastliny.

Kristína Baluchová:
Záhada knižnice na konci ulice
V knižnici na konci ulice sa udialo
niečo veľmi čudné: jedného dňa zmizli
v knihách všetky písmená, stratili sa slová
ROČNÍK XX. - JÚN 2021

a knihy ostali úplne prázdne! Knihovníčky však dostali i zvláštny odkaz. Napísaný bol na papierovom lietadielku, ktoré
pristálo v knižnici a z ktorého je jasné,
že knihy niekto naozaj zaklial. Kuchárske
knihy, rozprávky i učebnice zívajú prázdnotou a situácia je vážna. Veď čo by sme
si počali bez kníh?

Náučná literatúra
Michaela Musilová,
Lucia Lackovičová: Žena z Marsu
Príbeh slovenskej vedkyne prináša
pohľad na zložitú cestu mladej ženy za
svojimi snami. Kniha opisuje náročné
štúdium na prestížnych zahraničných
univerzitách, expedície a výskum, prácu
pre NASA. Spoznáte zákulisie a extrémne
podmienky vedeckých expedícií a simulovaných misií na Mars, počas ktorých
hrozili viaceré život ohrozujúce situácie.
Michaela sa zdôverí aj s detailmi zo súkromia či prekážkami, ktoré musela v živote prekonať a ktoré ju formovali.

Vás pozýva na výstavu
pletených
výrobkov
z papiera
Ľudmila
Ilavská

Martin Navrátil, Peter Hliničan:
Na kraji sveta

UPLETENÉ Z LÁSKY

Expedícia Beringov prieliv bola unikátna výprava, na ktorú sa Martin a Peter
vydali ako prví Slováci. Kniha približuje
nielen prípravu a priebeh celej expedície,
ale aj všetky výzvy a komplikácie, s ktorými sa autori počas nej museli vysporiadať. Drsné arktické podmienky, mrazivé
počasie, ľadové medvede a snežné búrky,
ale aj krásna polárna žiara či ľudská dobrota na kraji sveta - to všetko je súčasťou
príbehu o nesmierne náročnej ceste po
stopách prvých ľudí, ktorí pred tisícmi rokov prešli z jedného kontinentu na druhý.
Mgr. Daniela Šipošová

júl 2021
Mestská knižnica Svit

Mestská

Vás
pozýva na výstavu
knižnica

pletených výrobkov
z papiera
Svit

Ľudmila Ilavská
UPLETENÉ
Z LÁSKY

1. 7. 2021
2021
1. 7. 2021-- 31.
31. 7.7.
2021
ukážky pletenia 12. 7. 2021 o 16:00 hod.

ukážky pletenia
19. 7. 2021 o 16:00 hod.
12. 7. 2021 o 16:00 hod.
19. 7. 2021 o 16:00 hod.

Poďakovanie

Pracovníčky Mestskej knižnice Svit by rady poďakovali za spoluprácu v školskom roku 2020/2021 kolektívu ZŠ Komenského, Spojenej školy Mierovej, Centra voľného času, Mládežníckeho parlamentu a osobitne pani učiteľke Zuzke
Kováčovej. Napriek nepriaznivej pandemickej situácii vyvinuli úsilie, aby sme
mohli deťom sprostredkovať informácie o knihách, či zapojiť sa do celoslovenských podujatí. Dúfame, že v novom školskom roku budeme môcť spolupracovať a stretávať sa v „normálnom“ režime.
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ĽUDOVÉ TRADÍCIE

Jánske ohne

Ústredným dňom letného slnovratu bol 24. jún, deň sv. Jána. Ohne, ktoré
v tento deň zapaľovali na vŕškoch („vajanó“, „sobotki“, „sobitki“), symbolizovali slnko víťaziace nad tmou.
Letný slnovrat slávili v predkresťanskom
období starí Slovania ako obrady úcty k Slnku, ktorému sa prinášali obety. Prvky tejto
úcty sa preniesli aj do kresťanského obdobia. Na Slovensku sa uchovávali ešte do
20. storočia v podobe tradičného pálenia
ohňov na kopcoch.

Svätojánske ohne
Sviatok svätého Jána a s ním spojené
svätojánske ohne patrili k najvýznamnejším slávnostiam roku celého dedinského
spoločenstva. V obyčajovej tradícii sa ku
dňu sv. Jána (Jána Krstiteľa) viaže súbor
obyčajových prejavov pôvodne súvisiacich
so slávnosťami letného slnovratu. Prevaha rôznych magických úkonov, ktoré mali
ochraňovať človeka, dom, pole a dobytok
od stríg a démonov poukazuje na prežívajúce mýtické predstavy o tomto čase. Ohne
sa pálili len počas suchého počasia, niekedy
i niekoľko večerov za sebou dovtedy, kým
nezačalo pršať, pretože úlohou ohňa bolo
privolať dážď.

Bylinky
Zázračná moc sa pripisovala kvitnúcim rastlinám, o ktorých sa verilo, že pred
východom Slnka hovoria ľudskou rečou
a povedia, akú chorobu liečia. Zber liečivých rastlín v tento deň prežíval na Slovensku až do polovice nášho storočia. Ešte
pred východom Slnka chodili ženy zbierať
liečivé rastliny, ktoré mali mať nielen liečivý,
ale aj magický účinok. Tým, čo boli nazbierané skutočne vo svätojánsku noc, sa pripisovala obzvlášť veľká sila a účinok. Zbieral
sa láskavec na šťastie, čistec na krásu, materina dúška na zdravie a ľubovník na lásku, ale rozlučsvet (hadinec obyčajný), harmanček, púpava, listy jahody, prvosienka
a papradie. Najčarovnejšou rastlinou bolo
papradie, ľudovo nazývané čertovo rebro,
ktoré vraj kvitne o polnoci na svätého Jána.
Na Jána bolo možné presne stanovenými spôsobmi nájsť poklady schované pod
zemou. Tam, kde kvitlo papradie, mal byť
ukrytý poklad.
Očistná a liečebná moc sa pripisovala vode, zvlášť však rose, ktorá sa zbierala
pred východom Slnka. Dievčatá za brieždenia chodili bosé po rannej rose a umývali si
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ňou tvár, pretože to malo zabezpečiť krásu
a sviežosť. Aj v dome sa robili rôzne magické
úkony s cieľom hygienickej a liečebnej prevencie. Iné úkony mali zvýšiť dojivosť kráv
a zlepšiť úrodu.
Počas svätojánskej noci až do východu
Slnka sa prejavovala škodlivá moc stríg.
Stretávali sa na krížnych cestách, zbierali
pred svitaním rosu z lúk, mali škodiť dobytku. Ochranou boli cesnak, chlieb a soľ, svätená voda, ale aj odvar z čistca.

Zákazy
Posvätnú funkciu ohňa zdôrazňovali aj
rozličné zákazy, donedávna rešpektované:
nesmelo sa hýbať so zemou, okopávať zeleninu a zakázané boli ženské práce.
Nielenže sa v tento deň nesmel oheň
požičiavať, ale nesmeli sa doň ani hádzať
smeti, liať voda alebo pľuť, ani močiť.

Prípravy
K základným zložkám obyčajov patril
oheň vo viacerých formách. Pred sviatkom
svätého Jána sa konali dôležité prípravy.
Mládež zháňala po obciach na fakle čo najviac starých metiel, ktoré ponamáčala do
živice a kolomaže. Pastieri, ktorí považovali
24. jún za svoj stavovský sviatok, zapaľovali
vatry na salašoch a pripravovali si hostinu.
Pozbierali po úbočiach suché konáre, haluze a v blízkosti salašov ich poukladali do
výšky. Večer zapálili veľké vatry a dlho do
noci udržiavali oheň. Tento deň považovali
za svoj sviatok, lebo patrónom pastierov je
svätý Ján Krstiteľ.
Jánske ohne na kopcoch nad obcami pripravovali mládenci, ktorí počas noci udržiavali oheň. Mládež z dediny prišla vo väčšom
počte, každý zapálil metlu a kráčajúc popri
sebe vytvárali nádherné ohňové divadlo.
Zruční mládenci vyhadzovali horiace metly
do výšky a pri dopade ich chytali.
V niektorých oblastiach pálili dievky slamu a horiace ohníčky preskakovali. Pálili
sa ale aj vatry v okolí domov alebo na kopcoch, behalo sa s fakľami, horiacimi metlami, vechťami po dedine i chotári, na stĺpoch
ľudia krútili horiace kolesá alebo ich spúšťali dolu kopcom, zapaľovali strom. K starším
a nebezpečným jánskym zvykom patrilo púšťanie ráfov kolies omotaných slamou a čeči-

nou a poliatych smolou a dechtom z kopca.
Ohne sa pálili v predvečer sv. Jána, niekde
aj viac dní už pred Jánom. Na východnom
Slovensku sa zapaľovali v sobotu, preto ich
nazývali „sobotky“. Ďalším regionálnym názvom je „vajano“. Okrem magicko-očistnej
schopnosti ohňa, cieľom ich zapaľovania
bolo aj privolať dážď, čo je možné dešifrovať aj z funkčne viazaných jánskych piesní.
Ohne mládež i dospelí preskakovali, popol
nosili na pole, ale aj uhlíky do domu. Verilo sa, že tento oheň je mladý a čistý. Muži
si ním radi zapaľovali fajky. Novšie významy
týchto obyčajov zdôrazňovali zábavné ciele.
Rozšírenie jánskych ohňov vo všetkých európskych kultúrach potvrdzuje
trvácnosť a jednotnosť predstáv o ohni
ako symbole Slnka. Z hľadiska frekvencie výskytu kolektívne pálených ohňov
v kalendárnych sviatkoch je možné konštatovať, že u západných Slovanov a Maďarov sa vyskytuje v oveľa menšej miere
ako u ostatných európskych národov,
kde je kolektívne pálenie ohňov súčasťou
všetkých obyčajových cyklov a viackrát
v roku sa opakuje.

Zábavy
Oheň symbolizoval víťazstvo Slnka nad
tmou, bol oslavou Slnka a svetla, ale nastupujúca noc vytvárala okolo neho romantické svätojánske ovzdušie. To ponúkalo mládencom vynikajúcu príležitosť, aby
dievčinám, ktoré sa im páčili dali najavo svoje city. Dievčatá si nazbierali po júnových
lúkach kvety a uvili si venčeky. Po polnoci
ich hádzali za seba a mládenci sa ich snažili
chytiť na rukoväť biča. Venčeky hádzali aj do
koruny stromov, ktorej sa venček zachytil, tá
sa mala do roka vydať. Mládenci nachystali
dostatok dreva na vatru a po zapálení ohňa
sa mládež zabávala pri muzike a spievali sa
piesne s typickými ťahavými melódiami.
S ohňom sa rozhoreli u väčšiny mladých
aj srdcia, najmä keď pri preskakovaní vatry
dokázal mládenec svoju šikovnosť a odvahu, keď na bič zachytil venček z kvetov,
ktoré vyhodilo dievča do vzduchu, keď
mu pri piesňach pridelili spievajúce dievky
konkrétnu dievčinu. Zverejnenie mien dvojice mladých sa považovalo za akýsi prísľub
budúceho manželstva.
Vatru preskakovali mládenci aj dievčatá, verili v očistnú silu ohňa, ale verilo sa aj, že kto vatru preskočí, nemusí sa
v tom roku báť smrti. Na hornom Spiši mali
ohne jasnú symboliku Slnka. Na vysoký stĺp
pripevnili zvislo otáčavé koleso a naň povešali nádobky z kôry naplnené živicou, ktorú
zapálili. Podľa početných správ z prvých, ale
aj ďalších storočí nášho tisícročia boli letné
slnovratné slávnosti časovo podstatne rozsiahlejšie, spojené s hrami dospelých ľudí,
ženatých i slobodných, ktoré neraz mali
značne erotický charakter.
Mgr. Monika Bobríková
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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V športovej hale
vymenili svietidlá
za úspornejšie
V malej telocvični Športovej haly na
ulici Štefánikovej vo Svite bolo v roku
2013 rekonštruované osvetlenie výmenou pôvodných halogénových reflektorov za metalhalogenové výbojkové svetla. Staré halogénové reflektory mali za
nízkej svietivosti veľmi vysokú spotrebu
elektrickej energie.

Pretekári v turisticko-orientačnom
behu zbierali medaily

Desaťčlenná výprava pretekárov z klubu TOM Červík Svit úspešne zahájila
svoju súťažnú sezónu počas upršaného víkendu 22. až 23. mája v Podhájskej (okres Nové Zámky), počas 1. kola Slovenského pohára v Turisticko
- orientačnom behu (TOB).
V oboch dňoch preteky prebiehali v náročných podmienkach, za neustáleho daždivého počasia, v okolitom lesnom teréne
rekreačnej oblasti Podhájska, v dĺžke tratí
3 – 5 km. Na trati rozhodovala zdatnosť
a skúsenosť pretekárov v nájdení zložitých
2 – 6 azimutových úsekov (v závislosti od
súťažnej kategórie) a v riešení ďalších úloh
na kontrolných stanovištiach. Naši bežci
z TOM Červík Svit potvrdili rolu favoritov
a z víkendových pretekov si domov odniesli
osem medailových pozícii.
Hneď v úvode si v sobotňajšej súťaži
zmiešaných dvojíc vybojovali zlaté medaily v podobe 1. miesta zásluhou dvojice
Aďka Zavacká a Daniel Garányi a bronz za
3. miesto v podaní dvojice Stelka Medvecká
a Marko Jína. Našim „Červíkom“ sa výborne
darilo i v nedeľňajšej súťaži jednotlivcov,
kde za Svit získali ďalších 6 cenných medailových umiestnení. 1. miesto si v kategórii
mladšie žiačky vybehala Aďka Zavacká (zo
SŠ Mierová Svit), Stelka Medvecová (zo
ZŠ Komenského Svit) v tej istej kategórii ob-

sadila 2. miesto, Dávid Bednár (zo SŠ Mierová Svit) v kategórii mladších žiakov si vybojoval 2. miesto, úspešní bol i Marko Jína
v kategórii dorastencov (zo SŠOŠ Poprad)
so svojím 2. miestom a medailovo úspešní boli aj v kategórii dorasteniek zásluhou
2. miesta Emky Enekešovej a 3. miestom
v podaní Danky Enekešovej (obe z OA Poprad). Do konečného hodnotenia klubov
cenne zabodovali i svojimi 4. miestami
Daniel Garányi v kategórii dorastencov
a Samuel Copúš v kategórii mladších žiakov
(obaja zo ZŠ Komenského Svit).
V bodovaní klubov v 1. kole Slovenského
pohára tak TOM Červík Svit obsadil výborné
2. miesto so ziskom 448,78 bodov, tesne za
TOM Priatelia Kysúc 473,19 b., ďalší v poradí
sa umiestnili na 3. KST Námestovo 411,66 b.
V domácom prostredí vo Svite sa uskutočnilo 2. kolo Slovenského pohára v Turisticko - orientačnom behu 12. júna v lesnom
teréne prírodnej lokality Baba.
PhDr. Ladislav Kalasz,
za TOB TOM Červík Svit

Rekonštrukciou bola dosiahnutá až
62,5% úspora elektriny. Pre zvýšenie
efektivity svietivosti pre športovcov
v malej telocvični sme v tomto roku opätovne realizovali výmenu pôvodných
svietidiel s 250 W sodíkovými výbojkami
za LED svietidla s výkonom 165 W. Svetelnú časť svietidla tvoria LED moduly
s diódami najnovšej generácie, ktoré sú
vysoko efektívne a úsporné. Majú nadštandardnú až 7-ročnú záruku. Predpokladaná úspora elektrickej energie je cca
43%, pri 1,05% náraste svietivosti.
Janka Táčovská, Bytový podnik Svit

Adam Krajč to dal rekordne!
Na 1. kole Atletickej ligy mužov a žien v sobotu 15. mája v Košiciach rozbehol svoju letnú dráhovú sezónu dorastenec Adam Krajč v behu na
800 m v parádnom štýle.
Finišoval medzi mužmi na peknom
3. mieste v novom osobnom rekorde
časom 1:59,40 min. Prvýkrát sa tak dostal pod magickú hranicu dvoch minút
a podarilo sa mu prekonať 23 rokov starý
dorastenecký oddielový rekord AO SVIT
(Martin Bekeš 2:02,00 1998)! Na pretekoch
zakľakol do štartových blokov aj šprintér
Tomáš Štinčík. Ten v treťom rozbehu mužov na 100 m zvíťazil časom 11,26 s.
Darilo sa aj našim odchovancom.
Junior Samuel Michalko, v súčasnosti už
ROČNÍK XX. - JÚN 2021

pretekajúci za klub Dukla Banská Bystrica, si v behu na 200 m vylepšil osobný
rekord na úžasných 22,00 s a finišoval
na treťom mieste a Alexandra Bartková
študujúca na Fakulte telesnej výchovy
v Bratislave, už preteká za AK Slávia
UK Bratislava, zvíťazila v druhom behu na
800 m žien v skvelom osobnom rekorde
2:22,47 min.
Prvé dráhové preteky teda dopadli
nad očakávanie dobre.
Ladislav Potočný
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Basketbalový klub ISKRA SVIT
usporiada už tradične

TATRAFEST STREETBALL

Tatrafest Streetball 2021 je turnaj v basketbale 3x3 pre širokú verejnosť,
tzn. pre registrovaných aj neregistrovaných hráčov všetkých vekových
kategórii. Turnaj má dlhoročnú tradíciu, tohto roku sa uskutoční 17. júla
vo Svite pri Iskra aréne.

KATEGÓRIE:
1. MUŽI, 2. ŽENY, 3. U18 chlapci (ročník
2003 a mladší), 4. U18 dievčatá (ročník
2003 a mladšie), 5. U15 chlapci (ročník
2006 a mladší), 6. U15 dievčatá (ročník

2006 a mladšie), 7. U12 MIX (chlapci a dievčatá, narodené v roku 2009 a neskôr, tímy
môžu byť zložené z chlapcov a z dievčat,
alebo pomixované), 8. MIX (počas celého
zápasu musí byť na palubovke minimálne
jedna žena/dievča), 9. OPEN FUN (hráči,

ktorí nie sú registrovaní ako hráči 1. ligy
a extraligy), 10. PRÍPRAVKA TURNAJ.
Registrácia tímov bude prebiehať
do polnoci štvrtka, 15. júla 2021. V prípade nedostatočného počtu družstiev,
v niektorej z kategórií, sa kategórie budú
spájať. Víťazi budú odmenení vecnými
cenami.
Po skončení športovej časti nasleduje kultúrna časť podujatia. Tá bude
na trávnatej ploche pri Iskra aréne
a zabaviť Vás prídu KALI & PETER PANN,
SMOLA A HRUŠKY, BYSTRÍK BANDA
a VETROFKA.
Kapacita podujatia bude obmedzená
do 1000 ľudí. Vstupenky na večerný Tatrafest Streetball 2021 si môžete zakúpiť
na sekretariáte klubu v Iskra aréne v pracovných dňoch alebo v sieti TICKETPORTAL na stránke www.ticketportal.sk .
Novinkou tohto ročníka bude dvojdňová akcia v spolupráci so Slovenskou
basketbalovou asociáciou. Premiérovo
sme sa zapojili do SBA 3x3 TOUR 2021,
ktorá sa bude konať vo Svite v nedeľu,
18. júla 2021 pri Iskra aréne a na ktorej
sa zúčastnia profesionálne tímy 3x3 basketbalu. Víťaz SBA TOUR 2021 bude mať
právo zúčastniť sa kvalifikačného turnaja
na olympijské hry v Paríži 2024.
Pre všetky aktuálne informácie a novinky sledujte oficiálnu klubovú webstránku - www.iskrasvit.sk alebo si na Facebooku vyhľadajte BK Iskra Svit.
BK Iskra Svit, foto: D. Bodyová
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