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ROZHOVOR

Hlasujte za Sviťanku

nominovanú na Slovenku roka

ANDREA GONTKOVIČOVÁ (rod. Kocúrová), PhDr., členka manažmentu
a riaditeľka pre inovácie a rozvoj v spoločnosti Philip Morris. Úspešná manažérka sa z pozície asistentky vypracovala na riadiacu funkciu v celosvetovej
spoločnosti. Vyrastala vo Svite, kde absolvovala základnú školu na Komenského ulici. Svoj pracovný život začala v Bratislave. Postupne sa prepracovala do Čiech a Švajčiarska. Momentálne riadi oblasť inovácií a rozvoja
v krajinách strednej Európy. Je vydatá, má dvoch synov a žije v Prahe.
Tento rok je v čitateľsko-diváckej ankete Slovenka roka 2019 nominovaná
v kategórii Biznis a manažment. Môžeme ju podporiť svojim hlasom do 2. mája
2019 prostredníctvom SMS na číslo 7504
v tvare: SR 2 (SR medzera 2), kupónmi
z týždenníka Slovenka alebo online na
www.slovenkaroka.sk/hlasovanie. Každý,
kto hlasuje, môže vyhrať exkluzívny dovolenkový pobyt pri mori pre dve osoby.

sme predurčení na úspech. Takže hľadajte,
snívajte, vysúkajte si rukávy a pripravte sa
na krásnu jazdu životom.
Ako spomínate na rodné mesto? A ako
Svit vnímate teraz, keď sa sem vraciate?
Moje detstvo bolo naplnené čulým spoločenským životom. Obidvaja moji rodičia
pracovali v Chemosvite, takže mali vo Svite
veľa priateľov a známych a táto ich sieť sa
prirodzene prenášala na nás deti. Najprv

S manželom tvorí Andrea nerozlučný pár
už viac než 20 rokov

Zhovárali sme sa o jej živote, spomienkach
na Svit, ale aj plánoch.
Čo pre Vás znamená nominácia na Slovenku roka a čo by ste odkázali svitskej
mládeži?
Túto nomináciu si veľmi vážim a som
rada, že aj takýmto spôsobom môžem reprezentovať Svit. Zároveň ju venujem všetkým dievčatám a chlapcom spod Tatier, ako
inšpiráciu k tomu, aby boli v živote odvážni
a mali veľké sny. Každý z nás má talent. Je
len dôležité nájsť a rozvíjať ho. V tom nám
pomáha škola a rodina. Vzdelanie pod Tatrami je naozaj na vysokej úrovni, na ktorej
sa dá v živote stavať. A nielen ja som toho
živým dôkazom. Ak talent a vzdelanie doplníme tatranskou húževnatosťou, pevnosťou a temperamentom, pochopíme, že
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sme bývali v byte na Mierovej ulici a keď
som mala desať rokov, presťahovali sme
sa do mestskej časti Pod Skalkou. Bola som
žiačkou základnej školy na Komenského
ulici. S radosťou a vďakou spomínam na
učiteľov či už prvého alebo druhého stupňa. Boli priateľskí, trpezliví, ale aj prísni.
Mne ich náročnosť vyhovovala, pretože
ma bavilo za dobré výsledky bojovať. To
mi ostalo doteraz. Spolužiaci boli zo Svitu
a okolitých dediniek, čo v triede vytváralo takú domácu atmosféru. S niektorými
z nich som v kontakte doteraz. Je dobré
nezabúdať odkiaľ človek prišiel. Do Svitu sa
vraciam naozaj rada.
Na čo spomínate z detstva najradšej?
Je niekto, kto Vás najviac ovplyvnil alebo
Vám pomohol?

Spomienok, ktoré mi utkveli v pamäti, je
veľa. Tak napríklad, milovala som cukráreň
pod našim bytom na Mierovej ulici. Ešte
teraz si viem vybaviť jej vôňu. Na zmrzlinu
som chodila aj niekoľkokrát za deň. Potom
som presedlala na linecké kolieska. Mala
som tiež veľmi rada obdobie, keď sa vo Svite zbierala jarabina. Ja som síce bola ešte
malá, ale môj brat spolu s kamarátmi sa na
to dôkladne pripravovali a svoje poctivo zarobené peniaze dobre využili. Kúpili si za to
platne, knihy alebo išli na čokoládový kokteil. Najdôležitejšiu rolu v mojom svitskom
detstve však zohralo postavenie plavárne.
Chytila som sa tejto príležitosti už od začiatku a začala som pravidelne plávať. Najprv
to bolo raz, potom dvakrát a potom i viackrát za týždeň. A pravidelné plávanie mi
ostalo doteraz. Verím, že heslo “v zdravom
tele zdravý duch” naozaj platí. Len ak je človek vo fyzickej a psychickej pohode, môže
byť šťastný a až vtedy môže byť aj zdrojom
šťastia pre ostatných.
Aký je Váš recept na naplnený život? Čo
Vám pomáha ráno vstať a čo Vás poháňa
kráčať ďalej?
Som pilotom lietadla vlastného života
a snažím sa žiť život, pre ktorý sa mi oplatí vstať z postele a kráčať vpred. Mám rada
odvážne úlohy, ktoré posúvajú veci výrazne dopredu, či už je to v osobnom alebo
pracovnom živote. Veľmi mi tiež záleží,
aby som k tomu inšpirovala mojich synov
a priateľov.
Ktorý moment vo svojej kariére považujete za rozhodujúci, resp. čo Vás priviedlo k práci, ktorej sa venujete?
Rozhodujúci krok v mojej kariére sa
odohral koncom roku 2015, kedy som sa
rozhodla úplne zmeniť svoje pracovné zameranie a prejsť od oblasti legislatívy a komunikácie k obchodnej stratégii. Priviedlo
ma k tomu pozorovanie ľudí a ich zvykov,
ktoré sa síce menia ťažko, ale majú zásadný
vplyv na to, ako prežijeme naše dni, týždne, mesiace a vlastne aj celý život. Môj život
považujem za pekný, veselý a naplnený.
Opäť - som pilotom vlastného života, nie
pasažierom lietadla, ktoré riadi niekto iný
a k tomu chcem inšpirovať aj ostatných.
Tento prístup so sebou prináša viac zábavy
a omnoho väčšie naplnenie. Preto sa tomu
už niekoľko rokov venujem nielen verejne,
ale aj s priateľmi a kolegami v práci. S obdivom pozorujem výskum a vývoj Philip
Morris v oblasti výrobkov so zníženým rizikom a v momente, keď bol prvý z týchto
výrobkov pripravený na predstavenie verejnosti, rozhodla som sa priniesť ho k sebe
domov, na Slovensko, do Čiech a Maďarska.
Mala som šťastie, pretože môj sen a moje
rozhodnutie ísť za ním, sa stretli s podporou. Od augusta 2016 riadim krajiny strednej Európy v oblasti inovácií a obchodného
rozvoja a napĺňa ma to po stránke ľudskej
aj profesionálnej. Každý človek má právo na
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ROZHOVOR

Najväčšou oporou v živote
je pre Andreu jej rodina

lepšiu voľbu a teším sa, že Slováci aj Česi sú
pri zvažovaní zmeny v životnom štýle otvorení, odvážni a rozhodní. Mnohí každý deň
dokazujú, že majú svoj život a jeho riadenie
pevne v rukách, a to ma napĺňa radosťou.
Aké úskalia a problémy ste museli prekonávať, kým ste sa dopracovali k dnešnej
pozícii?
Pracujem pre celosvetovú obchodnú firmu plnú inteligentných a húževnatých ľudí
z celého sveta. Pozícií, o ktoré mám záujem
nie je veľa a záujemcovia o ne sú z celého
sveta, nielen zo Slovenska alebo Európy.
Pochádzajú z Japonska, Kórey, Indie, ale aj
z Kanady, či Argentíny. Ak chcem uspieť,
musím byť medzi týmito všetkými najlepšia. Je to taká celosvetová olympiáda,
ale zatiaľ sa mi vždy podarilo postúpiť do
ďalšieho kola. To, že je môj život naplnený
radosťou a úspechom považujem za dôkaz, že každý sme strojcom svojho šťastia
a čo si vysnívame a zaumienime, je možné
dosiahnuť. Som dievča spod Tatier a mám
čisto slovenský základ. Základná škola vo
Svite, gymnázium v Poprade a Univerzita
v Bratislave. Po vysokej škole som začala
pracovať vo vzdelávacej inštitúcii, ale moja
zvedavosť a húževnatosť ma hnali ďalej, až
ma doviedli tam, kde som dnes. Svoju nomináciu na Slovenku roka v kategórii biznis
a manažment venujem všetkým slovenským dievčatám a chlapcom ako inšpiráciu
a povzbudenie, že odvážne sny sa môžu
splniť a naozaj sa aj plnia. Snívajte, majte
veľké oči, verte tomu, čo chcete a tvrdo na
tom pracujte. Budete mať krásny a bohatý
život. Môže to dokázať každý z vás.
Kto alebo čo je Vašou oporou, keď sa
Vám nedarí, keď Vám je ťažko?
Mojou najväčšou oporou je moja najROČNÍK XVIII - MAREC 2019

bližšia rodina. Som už viac ako 20 rokov
šťastne vydatá a mám dvoch krásnych
a šikovných synov. S manželom, to sú práve
títo traja mušketieri, ktorí ma vždy podržia,
objímu, rozosmejú, dodajú silu, energiu
a dôvod kráčať ďalej. Druhou dôležitou skupinou sú priatelia. Tí skutoční, ktorých má
človek v živote len pár, ale môže sa na nich
úplne spoľahnúť. Prinášajú nám pohľady
a názory, ktoré dopĺňajú našu optiku. Moji
priatelia sú pre mňa pokladom a „životnou
poistkou“. No a tieto dva základné piliere
dopĺňam športom a pobytom v prírode.
Čo máte na svojej práci rada?
V prvom rade sa teším, že pracujem
s ľuďmi. Celá naša firma prechádza obrovskou transformáciou a buduje si stále silnejšiu schopnosť a portfólio bezdymových
výrobkov, ktoré ľuďom pomáhajú meniť ich
zvyky a následne životy k lepšiemu. Zvyk
je železná košeľa a mení sa ťažko, ale s pomocou odborníkov a osobného odhodlania
to je možné a stojí to za to. Na takúto prácu potrebujeme vo firme ľudí, ktorí sú pre
túto misiu zapálení a odborne vybavení. Je
to veľká zmena oproti minulosti a mňa baví
týchto ľudí hľadať, rozvíjať a posúvať dopredu. Zároveň ma napĺňa to, že pracujem
pre ľudí. Dvadsiate prvé storočie umožnilo
skĺbenie technológie, vedy a dizajnu, a to
so sebou prinieslo možnosti, ktoré nám pomáhajú v rôznych oblastiach života. Teší ma,
že Slováci sú zvedaví a pokrokoví. Sledujú
trendy a sú otvorení možnosti ich vyskúšať.
Čo považujete za svoj doteraz najväčší
úspech - profesionálny aj životný?
V osobnom živote som nesmierne
šťastná z toho, že mám veľmi pekný vzťah
s manželom, s ktorým sme spolu už viac
ako 20 rokov. Spoznali sme sa na vysokej
škole, keď sme ešte vôbec nevedeli, čo budeme v živote robiť a kde budeme žiť. Vtedy sa začalo naše spoločné dobrodružstvo
a život plný prekvapení. Prechádzame ním
však spolu, ruka v ruke. To nám dáva istotu,
že všetko v živote zvládneme s ľahkosťou.

Niekedy sa síce musíme “pripútať”, pretože
rýchlosť je vysoká a cesta kľukatá. Zatiaľ
to však ide veľmi dobre. V profesionálnom
živote považujem za malý zázrak, že sa mi
podarilo dostať tam, kde som teraz. Nepovažujem to však za konečnú a snažím sa ísť
ďalej, pretože verím, že v živote ma ešte
čaká veľa zaujímavého a dobrého. Som zvedavá a už teraz sa na to všetko teším.
Prezradíte nám niečo o svojej rodine?
Čomu sa venujete vo svojom voľnom
čase?
Máme s manželom dvoch krásnych
a zdravých synov, Alexa a Timka. Sú pre nás
neustále zdrojom prekvapení a inšpirácie.
Súčasná mladá generácia to vôbec nemá
jednoduché, pretože všetko plynie veľmi
rýchlo, informácií je priveľa a možnosti sú
obrovské. Zorientovať sa v takomto prostredí nie je jednoduché. Preto som rada,
že máme všetci štyria k sebe tak blízko,
že o všetkom hovoríme často a otvorene.
Okrem rodiny a priateľov sa pravidelne venujem športu. Som plavec a bežec na dlhé
trate. Ako Tatranka samozrejme zbožňujem
aj zjazdové lyžovanie a horské túry. Pobyt
v prírode mi dodáva do pľúc kyslík, ktorý sa
nedá nájsť ani v posilňovni, ani v inom vnútornom priestore. Milujem lesy, hory, kopce
a výhľady. Dodávajú mi nadhľad a slobodu
bez hraníc. Samozrejme, milujem aj dobré
knihy a nechávam sa inšpirovať príbehmi
a múdrosťou ľudí, ktorí uspeli v rôznych oblastiach života.
Čo Vám Vaša práca v živote dala a čo
vzala? Čomu Vás naučila?
Moja práca mi otvorila možnosti a dala
mi odvahu snívať a moje sny splniť. Zobrala
mi strach z neistoty zo zmeny a nepoznaného. Naučila ma bojovať a vyhrávať, a tiež to,
že výhra nemusí byť okamžitá. Pred finále
môžeme pár hier prehrať. Dôležité je upokojiť sa, nabrať sily a odvahu na ďalší zápas.
Naše sny a vnútorné odhodlanie sú väčšie
a silnejšie ako akékoľvek prekážky.
-red-, foto: archív AG
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ZO ŽIVOTA V MESTE

Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA
Na 3. riadnom zasadnutí MsZ boli prerokované návrhy na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na obsadenie uvoľnených nebytových priestorov v Dome
kultúry vo Svite (bývalá reštaurácia)
a v budove hlavnej pošty na ul. Štúrovej vo
Svite (priestory po VÚB, a.s.). MsZ schválilo aj Komunitný plán sociálnych služieb
v meste Svit.

MsZ vzalo na vedomie
l ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit za rok 2018,
správu o výsledkoch kontroly, plnenie
uznesení Mestského zastupiteľstva mesta
Svit v roku 2019
l správu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Svit
na roky 2016-2023
l informáciu o zmenách v Organizačnom
poriadku Mestského úradu vo Svite s Organizačnou štruktúrou Mesta Svit v zmysle
§13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
l správu o kontrolnej činnosti Dozornej
rady spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT,
s.r.o., zo dňa 29. novembra 2018
l informáciu o hospodárení Mesta Svit za
rok 2018
l informáciu o podmienkach prideľovania
nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Svit
v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení
l zastavenie procesu obstarávania zmeny Územného plánu mesta Svit v lokalite
Dalema pre neuhradenie jednotného príspevku žiadateľom firmou Dalema, s.r.o.,
Štúrova 270/90, Svit

MsZ schválilo
l Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svit na obdobie rokov 2018 - 2022
l Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Svit
l rozpočtové opatrenie na úpravu Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2019 ako navýšenie príjmovej časti vo finančných operáciách na kategórii 450 vo výške 19 224 €
a vo výdavkovej časti pri dodržaní účelu
dotácie z dôvodu prenosu prostriedkov
z roku 2018 do roku 2019 pre základné školy v meste Svit
l predaj pozemku KNC parc. č. 229/410,
záhrada o výmere 22 m2 za cenu 418 € ako

prípad hodný osobitného zreteľa
l nájom nebytového priestoru č. d. 327
o výmere 31,36 m2 na 2. poschodí budovy
Zdravotného strediska Jane Chlpekovej,
Kpt. Nálepku 943/112, 059 21 Svit, IČO:
35416599, za nájomné vo výške 30 €/m2/
rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa
l zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí
na pozemkoch parc. č. 626/106, 463/1,
462/220, 462/2 v prospech oprávneného
z vecného bremena: Základná organizácia
Slovenského zväzu záhradkárov 35-9 Breziny vo Svite, IČO: 00491543
l začatie procesu obstarávania zmeny
Územného plánu mesta Svit v lokalitách
Mesto 2019 v rozsahu opráv geografických
popisov v grafickej a záväznej časti územného plánu

MsZ neschválilo
l návrh na odvolanie riaditeľa TS Mesta Svit podľa § 11 ods. 4) písm. l) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

Interpelácie
l J. Bobulová sa opýtala, v akom stave je
realizácia investície rekonštrukcia Materskej školy (ďalej len MŠ) na ul. Kpt. Nálepku, rekonštrukcia vnútrobloku na sídlisku E
a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v mestkej časti Pod Skalkou.
S. Belobrad odpovedal, že ku rekonštrukcii MŠ je podpísaná zmluva s dodávateľom stavebných prác. Keďže prebieha
proces verejného obstarávania, podpísaná
zmluva je platná, ale jej činnosť je odsunutá až po prijatí správy z kontroly. Kontrolu
vykonáva Prešovský samosprávny kraj.
Očakáva sa táto správa, následne bude
zmluva s dodávateľom účinná a môže sa
pristúpiť k odovzdávaniu staveniska. Tým
sa začnú aktivity k čerpaniu nenávratného
finančného príspevku a začne plynúť doba
výstavby. Čo sa týka regenerácie vnútrobloku na sídlisku E, zmluva je platná aj účinná, prebehla prvá časť odovzdávania staveniska, práce si vyžadujú dobré počasie
a priaznivé podmienky. Odovzdávanie staveniska bolo prerušené a s dodávateľom
sú dohodnutí, že akonáhle bude dobré
počasie a teploty nad nulou, začne plynúť
doba výstavby. K spracovanému projektu
nadstavby hasičskej zbrojnice sme dostali
finančný príspevok 30 000 € z kapitoly Mi-

nisterstva vnútra. Mali by sme ho vyčerpať
do roku 2021. Mesto sa bude podieľať na
rekonštrukcii 5 %. Zatiaľ ešte nie je verejné
obstarávanie na dodávateľa.
I. Korenková dodala, že v blízkej dobe
sa budú schvaľovať ešte spoluúčasti na
všetkých projektoch.
S. Belobrad uviedol, že projektov je viac
ako napr. zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov - odborné učebne na ZŠ Komenského, Spojenej škole Mierová, chodník pre
cyklistov pozdĺž štátnej cesty I/18, zateplenie budovy MsÚ a telocvičňa na Spojenej
škole Mierová.
l M. Šramková sa opýtala sa na to, či platí
rovnocenný vzťah medzi poslancami a primátorkou. Pýtala sa preto, lebo mail, ktorý
pani primátorka poslala poslancom o rozdelení poslancov do jednotlivých okrskov
znel ako príkaz.
D. Vojsovičová odpovedala, že to bol
len návrh, ktorý vyplynul z požiadavky
občanov a bolo to poslané poslancom na
posúdenie preto, lebo občania nevedia na
koho sa majú vo svojom okrsku obrátiť.
Preto bol spracovaný tento návrh a poprosila poslancov o ich vyjadrenie sa k zadeleniu v okrskoch a či si vedia predstaviť takúto formu spolupráce s občanmi.
l E. Kačmarčíková poprosila, za občanov
ulice Kpt. Nálepku, či by bolo možné opraviť lavičky.
D. Čendula odpovedal, že v roku 2018
Technické služby opravili vyše 100 lavičiek
v rámci celého mesta a naďalej budú v tejto činnosti pokračovať
l E. Kačmarčíková sa opýtala či v dolnej
časti Svitu, kde sa križujú ul. 9. mája a ul.
Mierová je možné dať prechod pre chodcov, kvôli bezpečnosti detí, ktoré chodia do
školy.
M. Klimko odpovedal, že zistia problémovú lokalitu a odpovedia.
l I. Zima podal písomne interpeláciu Technickým službám ohľadom jarnej údržby
miestnych komunikácií, harmonogramu,
opráv výtlkov, kvality prác v minulosti, aké
sú plány, ceny za jarnú údržbu na tento rok,
očakáva písomnú odpoveď.
D. Čendula odpovedal, že minulý rok
bola uskutočnená najrozsiahlejšia oprava
komunikácií za 5 rokov, dovtedy sa opravovalo len čiastočne. Kvalita prevedených prác z minulého roka a dodržiavanie
technologického postupu bola dodržaná.
Tento rok majú zmapované všetky výtlky
v meste a keď bude priaznivé počasie začnú s ich opravou. Odpovede na ďalšie
otázky budú vypracované písomne.

Pozvánka
V nedeľu 28. apríla 2019 o 15.00 hod. sa uskutoční
v kaviarni hotela Spolcentrum vo Svite už tretí

Retro čaj,

venovaný spomienke na hudobníka

Františka Bednára.

Na stretnutie s Vami sa teší
skupina Gordons, Jánošík a hostia.
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l M. Bezák sa opýtal, aké sú nové skutočnosti ohľadom Štrkopieskov, či prebehli
nejaké nové rokovania, aké sú ich výsledky.
K. Štinčíková podala informáciu o
tom, že 19.2.2019 sa konalo posledné pojednávanie na Okresnom súde v Prešove
v konaní o určenie platnosti pohľadávky uplatnenej v reštrukturalizačnom konaní. Súd vypočul svedkov, ktorí boli pri
podpise zmluvy. Konanie je odročené na
19.3.2019 za účelom vyhlásenia rozsudku.
Ide o pohľadávku vyplývajúcu z dohody
o spolufinancovaní diela Odtok vody
z jazera do rieky Poprad.
D. Vojsovičová povedala, že prebehlo
stretnutie s p. Pekarčíkovou. Tá uviedla, že
voči mestu nemá žiadne nevysporiadané
záväzky a považuje vzťah medzi mestom
a jej organizáciou za ukončený.
M. Bezák sa opýtal, či mesto tiež považuje tento vzťah za ukončený, čo bude ďalej, či stavebný priestor mesto prevezme.
D. Vojsovičová povedala, že mesto Svit
bude musieť otvoriť jednanie nanovo, keďže organizácia už neexistuje. Určite v tom
bude mesto pokračovať, ale v tomto momente nevie odpovedať.

l R. Abrahám sa opýtal J. Drobného otázku občanov, či má aj viceprimátor úradné
hodiny.
D. Vojsovičová odpovedala, že J. Drobný je viceprimátorom a jeho výkon funkcie
je zastupovanie primátorky počas jej neprítomnosti. Úradné hodiny nemá, pretože
nie je odmeňovaný špeciálne. Spôsob odmeňovania je uvedený v dôvodovej správe, bude to aj verejne prístupné. V prípade
záujmu je na stránke mesta zverejnená
jeho mailová adresa a telefónne číslo.
l J. Drobný sa opýtal riaditeľa Technických
služieb na termín ukončenia vyčistenia
a pozametania mesta.
D. Čendula odpovedal, že pokiaľ bude
dobré počasie, bude mesto pozametané
do dvoch týždňov.
l V. Zentko sa opýtal, či sa niekto zaoberá zmluvou o poskytovaní služieb s firmou
ECO DOG TOILET GROUP, ktorá je uzavretá
na dobu piatich rokov, pretože po prečítaní
zmluvy zistil, že sa ročne za správu 5 venčovísk platí 3 486 €. Nebolo by efektívnejšie
zrušiť zmluvu a za ten príspevok nakúpiť
20 jednorazových košov z vreckami. Občania sa sťažujú na nízky počet stanovíšť

a nedopĺňanie vreciek do košov.
K. Štinčíková odpovedala, že zmluva
o poskytovaní služieb bola uzavretá dňa
16.5.2018 medzi Mestom Svit a spoločnosťou ECO DOG TOILET GROUP, s.r.o. Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb spočívajúcich v prevádzkovaní hygienických
zariadení pre zvieratá. Možnosti ukončenia
platnosti zmluvy sú: zmluva je uzavretá
na dobu 5 rokov od účinnosti, s tým, že ak
zmluvná strana najneskôr 30 dní pred koncom účinnosti neoznámi, že nemá záujem
na predĺžení platnosti zmluvy, zmluva sa
predĺži vždy o 1 rok; možnosť vypovedať
zmluvu aj bez uvedenia dôvodu, s 3-mesačnou výpovednou lehotou; náklady
spoločnosti ECO DOG TOILET GROUP, s.r.o.,
vzniknuté pri ukončení zmluvy (odvoz zariadení), hradí v zmysle ustanovení zmluvy
mesto Svit.
D. Čendula odpovedal, že 1 x týždenne
sa koše kontrolujú a priebežne dopĺňajú.
l V. Zentko navrhol v prípade výhry od
spoločnosti Lidl - detského ihriska Žihadielka vybrať lokalitu v západnej časti
mesta Svit, kde žiadne detské ihrisko nie je,
pokračovanie na strane 14

Nájomná bytovka ponúkne aj nebytové priestory
V novej budove, ktorá prechádza
rekonštrukciou zo starého internátu
strednej chemickej školy, v súčasnosti
prebiehajú dokončovacie práce v interiéri. Pred kolaudáciou je potrebné
dokončiť aj spevnené plochy v exteriéri
ako chodníky, cesty a parkoviská. Je však
nutné počkať na priaznivejšie klimatické
podmienky a dodávateľa asfaltu, ktorý
má počas zimného obdobia prerušenú
výrobu.
Na prízemí nájomnej bytovky bude
po ukončení všetkých prác a kolaudácii
k dispozícii celkovo päť nebytových
priestorov. Výmery nebytových priestorov sú rôzne, pohybujú sa v rozmedzí od
18,84 m2 do 72,28 m2.
Tieto budú ponúknuté na prenájom

ako holopriestor a budú vhodné najmä
pre obchodné, administratívne či kancelárske využitie. Nie sú vhodné na prevádzkovanie gastronomických služieb.
Sú napojené na centrálny zdroj
tepla so samostatným meraním pre
každý priestor a majú inštalované
radiátory. Do priestorov sú zavedené
rozvody všetkých poskytovateľov internetových služieb, ktoré sa nachádzajú
v meste, napojenie na konkrétneho
poskytovateľa si zabezpečí nájomca.
Elektroinštalácia sa v každom priestore
nachádza so samostatným meraním.
K dispozícii je aj základné osvetlenie. Na
prenájom týchto nebytových priestorov
bude vyhlásená obchodná verejná súťaž.				
LF

Mesto Svit vyhlasuje v zmysle § 9a zák.č. 138/1991 Zb. a §281-§288 Obch. zák.
obchodné verejné súťaže (OVS) na nájmy nehnuteľného majetku mesta Svit:

OVS č. 1/ 2019

OVS č. 2/2019

Predmet OVS: Nájom nebytových priestorov v Dome kultúry vo
Svite, súp. č. 198, postavenom na poz. KNC parc. č. 175/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 935 m2, k. ú. Svit, zapísaných
na OÚ v Poprade, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1:
n reštaurácia o výmere 85,3 m2 na 1. poschodí
n kuchyňa o výmere 22,5 m2 na 1. poschodí
n salónik o výmere 31,2 m2 na 1. poschodí
n sklady v suteréne o výmere spolu 52 m2
n WC a šatňa pre zamestnancov v suteréne o výmere 13 m2.
Účel nájmu: prevádzkovanie nebytových priestorov ako reštaurácia a kaviareň. Termín na predloženie súťažných návrhov:

Predmet OVS: Nájom nebytových priestorov v administratívnej budove súp. č. 275, postavenej na pozemku KNC parc. č.
205/6, zastavané plochy o výmere 870 m2, k. ú. Svit, zapísanej
na Okresnom úrade v Poprade, katastrálny odbor, obec Svit, na
liste vlastníctva č. 2091, o výmere spolu 119,4 m2, z toho
n kancelárske priestory o výmere 85,7 m2
n ostatné (sklady, šatne) o výmere 33,7 m2
Účel nájmu: prevádzka banky, poisťovne, resp. kancelárske
priestory. Termín na predloženie súťažných návrhov:

do 21. 3. 2019 do 12.00 hod.

do 21. 3. 2019 do 12.00 hod.
Podmienky OVS č. 1 a 2/ 2019 sú zverejnené na stránke www.svit.sk, na FB stránke mesta Svit a na úradnej tabuli Mesta Svit.
Informácie: 052/ 7875 128, 0917 670 023.
ROČNÍK XVIII - MAREC 2019
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Voľby prezidenta SR
Rozhodnutím predsedu NR SR č. 8 z 10.
12. 2018 o vyhlásení volieb prezidenta SR bol
určený deň ich konania na sobotu 16. 3. 2019
v čase od 7.00 h do 22.00 h. Ak ani jeden
z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, je určený
deň konania druhého kola prezidenta SR na
sobotu 30. 3. 2019 v čase od 7.00 hod. do 22.00
hod. Pre voľby prezidenta bolo určených šesť
volebných okrskov s volebnými miestnosťami:
VO č. 1 - DK, Nám. J. A. Baťu č. 198/1
VO č. 2 -Spojená škola, ul. Mierová 232/134
VO č. 3 -Spojená škola, ul. Mierová 232/134
VO č. 4 - Zasadačka Mesta Svit (nad Poštou),
ul. Štúrova 275/86
l VO č. 5 - ZŠ, ul. Komenského 221/2
l VO č. 6 - Dom kultúry Pod Skalkou, ul. Priečna 501/1
l
l
l
l

Telefónne kontakty na jednotlivé okrskové
komisie a ostatné informácie k voľbám sú uverejnené na stránke mesta Svit www.svit.sk.

Učili sme sa hrou

Druhý februárový štvrtok naši žiaci
strávili nádherné popoludnie v environmentálnej učebni. Vytvorila ju pracovníčka Správy TANAP-u pani Martina Proháczková v budove ZŠ Dostojevského Poprad.
Po úvodnom výklade sme si prezreli exponáty doplnené jej výkladom. Zaujal

nás hmyzí domček, pocitový chodník,
drevené pexeso a skladanie puzzle.
Radi sa do tejto učebne opäť vrátime,
pretože sa tu nachádza veľa názorných
pomôcok využiteľných pri rôznych témach spojených s prírodou a potrebou
jej ochrany.
RNDr. Danica Božová

Organový koncert
v kostole sv. Jozefa robotníka

„Neodmietajte dať váš talent do služby Božej pravdy. Svet, v ktorom žijeme, potrebuje krásu, aby neupadol do beznádeje. Krása,
ako pravda, prináša do sŕdc ľudí radosť. A to vďaka vašim rukám...“
(Druhý vatikánsky koncil, Posolstvo umelcom, 8. december 1965).

Jarné prázdniny
s Centrom
voľného času
Centrum voľného času Svit pripravilo pre školákov ponuku rôznych aktivít
aj počas jarných prázdnin. Tí, ktorí si vybrali výlet do Spišskej Starej Vsi určite
neoľutovali. V pondelok 18. februára
sme tu navštívili Múzeum pieninskej
prírody. Skúsená odborná pracovníčka Margaréta Malatincová informovala
školákov (ich veku primeranou formou)
o Pieninskom národnom parku a jeho
rastlinných i živočíšnych obyvateľoch slovom i názornými ukážkami dermatoplastických exponátov. Ďalšie zaujímavosti sa
mohli návštevníci dozvedieť z fotografií
a textov na náučných paneloch. Veľkej
obľube sa tešila i záverečná aktivita - skladanie puzzle - fotografií živočíchov tohto
národného parku.
RNDr. D. Božová
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Organ má v rímskej liturgii a v našich
chrámoch nezastupiteľné miesto a to aj
v súlade s inštrukciou rady a posvätnej
kongregácie obradov „Musicam sacram“
o posvätnej hudbe, čl. 62 vydanou kongregáciou pre Boží kult v roku 1987.
Práve pre tento vzácny nástroj vznikali
v rôznych obdobiach až do dnešných
dní kvalitné diela, ktoré sú už svojim pôvodom nerozlučiteľne späté s chrámovým priestorom. Je veľmi vhodným pastoračným prostriedkom nechať zaznieť
organovú hudbu i mimo liturgického
slávenia. Pretože v sebe odráža mystérium a kresťanské posolstvo. Je nanajvýš dôležité, aby vo všetkých kostoloch,
ale zvlášť v tých najváženejších, nechýbali kompetentní hudobníci a kvalitné
hudobné nástroje.
Žiaci a študenti organovej triedy pod
vedením Petra Čapó - pedagóga Spojenej školy Mierova Svit a pedagóga organovej hry na katedre hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity Davida
di Fiore inšpirovaní týmto odporúčaním
pripravili, organový koncert v kostole
sv. Jozefa robotníka vo Svite. A to tak,

aby sa v skutkoch pretavilo to, čo čítame
v inštrukcii Musicam Sacram „organová
hudba odráža v sebe mystérium a kresťanské posolstvo“.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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ZŠ Komenského
pripravila tri športové kurzy

Vo februári sme stihli zrealizovať so žiakmi 3 športové kurzy. Keďže sa škola už po piatykrát chystá otvoriť športové triedy, je našou
neustálou snahou budovať u žiakov pozitívny vzťah k športu a viesť
ich k pohybovým návykom.
Druháci ZŠ Komenského absolvovali základný plavecký výcvik v mestskej
plavárni v rámci osnov telesnej výchovy.
Naši malí plavci sa naučili plávať, tešia sa
Koncert sa uskutočnil vďaka ústretovosti a podpore vdp. Štefana Vitka, farára
vo Svite, zároveň vďaka Spojenej škole
Mierová Svit - organizačnej zložke ZUŠ
a v neposlednom rade katedre hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku.
V programe organového koncertu
účinkovalo celkom 6 organistov: Vladimír Porada, Lýdia Krpelanová, Marek
Matava, Peter Klinga a Jakub Zemjanek spolu so svojim pedagógom. Samotná dramaturgia koncertu umožnila
poslucháčovi načrieť do hlbín krás tejto
hudby rôznych historických a štýlových
období od obdobia skorého baroka až
po súčasnosť.
Precízna interpretácia organových
diel našimi interpretmi - organistami ponúkla skutočne hlboký duchovný a umelecký zážitok. Je potešiteľné konštatovať,
že títo mladí študenti majú záujem o štúdium hry na tomto výnimočnom nástroji a cítia v sebe povolanie šíriť a rozvíjať
zverené talenty evanjelia. Veď sakrálna
a organová hudba tu vytvárajú šťastnú
syntézu a celostne vplývajú na poslucháča. Súhra hudby a bohoslužobného
priestoru vyvolávajú osobitne silné emócie, ktoré prežívajú mnohí ľudia a poslucháči bez ohľadu na svoje svetonázorové
založenie. V tomto rámci koncerty duchovnej hudby či kostolné koncerty pôsobia ako reč srdca, ktorá začína tam, kde
končí reč slov.
Peter Čapó
ROČNÍK XVIII - MAREC 2019

z úspechu a prekonania strachu z vody
po zvládnutí základných plaveckých prvkov. Kurz zvládli na výbornú.
Ako každý rok aj tentokrát absolvovali

žiaci tretieho ročníka základný lyžiarsky
výcvik v Snowparku Lučivná. Cieľom je
naučiť zvládnuť žiakov základy tohto zimného športu. Ani počasie nás neodradilo
od toho, aby sme sa s úsmevom spúšťali
po upravenej zjazdovke a vychutnávali si
radosť z napredovania.
Siedmaci sa zúčastnili 7-dňového
zdokonaľovacieho lyžiarskeho výcviku
v stredisku SKI Opalisko Závažná Poruba.
Aj vďaka príspevku z MŠ SR na lyžiarsky
kurz, ktorý dal možnosť žiakom sa bezplatne zdokonaliť, zažili pravú jarnú lyžovačku. Začiatočníci zvládli základnú
techniku a pokročilí sa zlepšovali na náročnejších svahoch, kde bola potrebná
aj dávka odvahy. Podmienky boli veľmi
dobré, svah upravený, všetci sa zodpovedne učili a zdokonaľovali v lyžovaní.
Žiaci mali veľa zážitkov nielen z kopcov,
ale aj z pestrých aktivít, ktoré pre nich organizovali naši učitelia.
Základné a zdokonaľovacie lyžiarske
a plavecké výcviky organizuje naša škola
pravidelne. Vytvárame tak záujem o tieto
športy a zároveň vedieme žiakov k zdravému životnému štýlu.

PaedDr. Slávka Slivková

Vysielame už aj vlastné správy
Na základnej škole na Komenského
ulici sa toho deje toľko, že o tom treba dať
vedieť. Žiakom už nestačí ani školský časopis Komeňáčik, a tak sa rozhodli zdieľať
svoje zážitky aj formou televíznych správ.
Majú na to vynikajúce podmienky. Od
začiatku školského roka sa na tejto škole
otvorili dva krúžky, ktoré spojili svoje sily.
Herecký vedie učiteľka Simona Olmos
Justinianová a audiovizuálny krúžok vedie Peter Kostka.
Myšlienka televíznych správ vysielaných v školskej televízii nie je úplne nová.
Prvýkrát si žiaci takúto prácu vyskúšali
už pred dvoma rokmi, no podmienky
sa zmenili. Pani riaditeľka vyšla tejto ini-

ciatíve v ústrety a ponúkla priestor pre
zriadenie školského televízneho štúdia.
Žiaci tejto školy sa učia vnímať svet okolo
seba, snažia sa ho zachytiť a samostatne
o ňom podať správu všetkým naokolo.
Učia sa praktickému využitiu spisovnej
slovenčiny, práci s mikrofónom a vystupovaniu pred kamerou.
Mnohí z nás dospelých by mali problém zvládnuť to, čo oni zvládajú s ľahkosťou. Vďaka takýmto aktivitám vyrastajú
z našich žiakov silné osobnosti, ktoré nebudú mať v budúcnosti problém nielen
niečo vytvoriť, ale aj prezentovať svoju
prácu.
Mgr. Simona Olmos Justinianová
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Čo je nové na strednej?

Prvé dva mesiace v novom roku boli na Strednej odbornej škole
polytechnickej Jana Antonína Baťu pestré a plné aktivít.
zo žiakov dostal z MSVVaŠ príspevok 150
eur, dopriali sme si ho pobytovou formou
na našom školskom internáte. Inštruktori
bývali so žiakmi. Stravu nám zabezpečila
Koliba vo Svite. A bolo nám teda SUPER.

tiach sme sa zhodli, že škola má ideálne
podmienky na vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania. Dôkazom toho je aj
to, že už od 1. septembra 2018 máme 13
žiakov v duálnom vzdelávaní zamestnaných vo firme FALKE SLOVAKIA, s.r.o. Tak
sme sa mohli pochváliť prvými poznatkami a úspechmi v tejto oblasti. Škola aj
firmy sú pripravené pokračovať v tomto
type vzdelávania aj naďalej a práca našich „dualistov“ nás skutočne teší.

Enviroprojekt
V januári sme si zútulnili prostredie
našej školy. V rámci Enviroprojektu 2018
sme získali finančné prostriedky, ktoré
sme využili na zútulnenie priestorov. Posúďte sami, či sa nám to podarilo.

DUÁL v odbornom vzdelávaní

Lyžiarsky výcvik
V dňoch 4. až 8. febuára sa naši prváci
zúčastnili lyžiarskeho kurzu. Keďže každý

Na pôde našej školy sa zišli 6. februára zástupcovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV),
zamestnávatelia v oblasti chémie a zástupcov PSK pri riešení problémov duálneho vzdelávania v sektore chémia.
Stretnutie prinieslo veľa pozitív. Tak ako
aj 14. februára, kedy sme sa stretli so zástupcami Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ŠIOV, SŠ z PSK, Duál
pointu PSK a zamestnávateľmi v sektore
textil a odevníctvo. Na obidvoch stretnu-

Klub mladých Sviťanov
usporiadal Valentínsku zábavu

Skupinka mladých z občianskeho združenia Buď Fair Play - Klub Mladých Sviťanov usporiadala v Kolibe Valentínsku zábavu. Bola určená
nielen pre mládež, ale aj pre všetkých vekom i duchom mladých zo
Svitu a okolia.
O zábavu sa staral DJ Marty, ktorého
mnohí poznajú z okolitých „housovačiek“.
Tentokrát sa hudba niesla v disco štýle.
Moderátorom večera bol Roman Sopko,
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ktorý sa tiež staral o program a zábavu.
Tanečnej párty však predchádzala náročná príprava a výzdoba priestorov. Toto
podujatie ponúklo možnosť sa v meste

Maturitné skúšky
V dňoch 11. až 13. februára sme ukončili maturitné skúšky 2018 v mimoriadnom termíne. Môžeme zhodnotiť, že v šk.
roku 2017/2018 nám úspešne zmaturovalo 65 žiakov v odboroch biotechnológia a farmakológia, komerčný pracovník
v doprave, operátor tlače, grafik tlačových médií, škola podnikania a podnikanie v remeslách a službách. Osemnásti
z nich pokračujú v štúdiu na VŠ, ostatní sa
zaradili do pracovného procesu. Všetkým
prajeme, nech sa im v „dospelom“ živote
darí!
RNDr. E. Nebusová, foto: Ing. J. Jahoda
zabaviť v tomto duchu po dlhých rokoch,
pretože práve niečo také tu mladým chýbalo.
Veríme, že tí čo prišli, sa dobre bavili a tí čo zaváhali, sa prídu rozhýbať na
najbližšiu akciu a v čo najväčšom počte.
Kedy to bude, to sa včas dozviete prostredníctvom plagátov, na klubovej facebookovej stránke „Buď Fair Play“, v školách, aj v meste. Veríme, že sa informácia
dostane ku každému včas.
Touto cestou by sme radi poďakovali
všetkým, ktorí akokoľvek pomohli tejto
akcii, či už pri propagácii a najmä podporovateľom, sponzorom a prispievateľom.
Poďakovanie patrí v neposlednom rade
i mladým nadšencom z O.Z. Buď Fair Play
- Klub Mladých Sviťanov, ktorí podujatie
zorganizovali, a to najmä Erikovi Sokolímu, Jožovi Sarnovskému, Daliborovi
Ovčiarikovi, Romanovi Sopkovi, Adamovi Marhefkovi, Jakubovi Dzurillovi, Ondrejovi Mlynárovi, DJ Martinovi Škirtovi,
security Jakubovi Nespalovi, Adriánovi
Miškovcovi a fotografom Dominike Bodyovej, Matejovi Hudákovi.
L. Kalasz
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

1. východoslovenský turistický
zraz detí a mládeže vo Svite

Svit hostil 1. východoslovenský turistický zraz detí a mládeže. Organizátormi boli členovia novovytvorenej mládežníckej organizácie
OZ Buď Fair Play - Klubu mladých Sviťanov. Program a priebeh podujatia v dňoch 31. januára - 3. februára priblížili priamo realizátori.
Počas polročných prázdnin sme
vo Svite na Kolibe privítali účastníkov
1. Východoslovenského zimného zrazu Turistických oddielov mládeže (TOM)
a ďalších členov Klubu Slovenských turistov
(KST). Tí k nám zavítali zo vzdialeného Trebišova, Košíc, Košickej Belej, Prešova, Moldavy
nad Bodvou, ale aj z blízkeho Popradu a Batizoviec. Samozrejme nechýbali ani domáci
Sviťania. Pri otvorení zrazu bolo prítomné
vedenie Regionálnej rady Klubu Slovenských turistov Poprad, Drahoslav Dúbravský,
Zuzka Vasilová za sekciu KST a Ladislav Kalasz za sekciu TOM. Všetkých srdečne privítali
v našom krásnom podtatranskom regióne.
Jozef Sarnovský (za oblasť športu a turistiky
v OZ Buď Fair Play - Klubu Mladých Sviťanov)
účastníkov oboznámil s programom zimného zrazu a Roman Sopko (za oblasť kultúry)
ho doplnil o možnosti kultúrneho a spoločenského vyžitia v našom meste. V závere sa

slova ujali i zástupcovia Sekcie mládeže Klubu Slovenských turistov a TOM Salamander
Košice - Stanislav Andrási a Anička Buchláková, ktorí zároveň všetkých pozvali na Celoslovenský letný turistický zraz mládeže i dospelých, ktorý sa uskutoční v Košiciach od 1. do 7.
júla. Počas úvodného večerného posedenia
sa schválila i organizácia Krajských majstrovstiev v turisticko-orientačnom behu, ktoré
sa po vzájomnej dohode uskutočnia opäť
u nás vo Svite v lesnom teréne našej Baby
a to od 14. do 16. júna.

Najrýchlejší boli aj ocenení
Piatok, náš druhý zrazový deň, bol
v znamení náročnej túry z Lopušnej doliny s výstupom na vrchol pohoria Kozích chrbtov, na Kozí kameň vo výške
1555,6 m. n. m, s prevýšením takmer 600
metrov. Odmenou všetkým boli krásne výhľady a zasnežené prírodné scenérie. Večer

strávili účastníci v Spolcentre, kde sa zároveň vyhodnocovalo, kto dorazil ako prvý na
Kozí kameň. Najrýchlešia dáma bola Katka
Recka z Trebišova a najrýchlejší pán Sebastián Mikloš z Košíc. Obaja získali hodnotné
ceny z Regionálnej rady Klubu Slovenských
turistov Poprad, funkčné bežecké oblečenie,
čelenku a rukavice. Keďže výstup bol naozaj
náročný, okrem stúpania po nevyšliapanom
chodníku a ťažkom snehu, do ktorého sme
sa zabárali, vyhodnotila sa aj kategória najmladších účastníkov, ktorí zdolali vrchol
a boli zároveň medzi prvými. Boli to 8-ročná Ninka Buchláková z Košíc a dvaja 9-roční
- Marco Capák zo Svitu a Marko Omasta z Batizoviec. Od sponzora dostali krásne funkčné
tričká. Po vyhodnotení turistických výstupov
nasledoval dvojhodinový súťažný maratón
v bowlingu a biliarde.
Tretí deň bol nasmerovaný do Starého
Smokovca s výstupom na Hrebienok, návštevou Ľadového dómu, kde sme mohli
obdivovať ľadovú krásu v podobe rímskej
Baziliky sv. Petra. Odtiaľ sme sa vybrali na
návštevu Reinerovej chaty a snehového betlehemu chatára Petrasa. Večer patril športovému vyžitiu v telocvični. Účastníci si zmerali
sily v stolnom tenise, v streľbe na hokejbalovú bránu, či na basketbalový kôš. Záverečný
deň zrazu patril prehliadke Važeckej jaskyne,
za ktorý sa chceme poďakovať našej Sviťanke pani Karabášovej, za jej zážitkové sprevádzanie po jaskyni.
Počas týchto štyroch dní sme sa snažili
účastníkom ukázať čo najviac z nášho mesta,
okolia, regiónu a prírodnej krásy. Veríme, že
sa nám to aj podarilo. Všetci odchádzali spokojní s poďakovaním za program a pohostinnosť. A to bolo pre nás najväčšou odmenou pri organizácii nášho prvého podujatia
takého charakteru vo Svite.
L. Kalasz

Hokejbalisti z LORDS BALL SVIT úspešní v extraligových kolách
Úvodné jarné kolo Slovenskej hokejbalovej extraligy kategórie do 12 rokov, ktoré
sa odohralo v Športovej hale v Martine začiatkom februára, vyšlo našim hokejbalistom z Lords Ball Svit na výbornú. Úspešne
triumfovali vo všetkých troch extraligových
zápasoch, dotiahli ich do víťazného konca
a zaslúžene si tak priniesli 6 cenných bodov.
Postupne zdolali doterajšiu trojicu lídrov
hokejbalovej extraligy U12, Kometu Vrútky,
Žochárov z Topoľčian i Medokýš Martin.
Dokázali tak sami sebe, ako i všetkým, že
vyhrať sa dá nad každým družstvom, že
o konečnom víťazstve rozhoduje tímovosť,
bojovnosť a srdce pre hru. To všetko mladí
Lordi dali do všetkých troch zápasov a vyšplhali sa na pekné priebežné 4. miesto.
O prvé extraligové jarné body zabojovali o týždeň neskôr i najmladší hokejbalisti
z Lords Ball Svit. Perspektívny tím Lordov,
kde za kategóriu U10 hrajú prevažne 8 a 9 ROČNÍK XVIII - MAREC 2019

roční žiaci, ukázal že i oni dokážu vo svojej
kategórii extraligovo zahrať a vyhrať s kýmkoľvek. I najmladšiemu tímu Sviťanov z U10
patrí pochvala za výbornú hru, zvlášť i skvelej gólmanke Ninke Pavličkovej, ktorá to na
extraligovom turnaji do 10 rokov „kráľovsky“ vychytala. Najmladších hokejbalových

Lordov z U10 najbližšie extraligové kolo
čaká 7. apríla v Spišskej Belej.
Držme palce obom našim extraligovým
družstvám z MhbK Lords Ball Svit, v kategórii U10 i U12, nech tohtoročnú Slovenskú
hokejbalovú extraligu úspešne zavŕšia medailovými pozíciami.
L. Kalasz

Víťazi extraligového kola v Martine
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ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ÚNIE ŽIEN SLOVENSKA VO SVITE
organizuje

DETSKÚ BURZU

jarného a letného detského ošatenia,
športových potrieb a hračiek
KDE: v budove POŠTY na poschodí
KEDY: vo štvrtok 21. 3. 2019 od 8.00 -17.00 hod.
v piatok 22. 3. 2019 od 8.00 -16.00 hod.
Príjem čistých a nepoškodených vecí: 19. 3. 2019 od 15.00 - 18.00 hod.,
20. 3. 2019 od 15.00 - 18.00 hod.
Výdaj nepredaných vecí: 25. 3. 2019 od 12.00 - 16.00 hod.
Prosíme záujemcov, ktorí chcú svoje veci predať, aby nenosili veci
pre dospelých (sukne, šaty, obleky)

Čaj o piatej
Mestská knižnica Svit Vás pozýva
na malé posedenie s knižným
občerstvením

dňa 26. 3. 2019 o 17.00 hod.
Hosť programu:
spisovateľ a hudobník

Ján Marton

VSTUPNÉ - 0,10 Eur

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Mestská knižnica Svit
vás pozýva na výstavu obrazov
7. marca 2019 uplynuli 3 roky,
čo nás po ojedinelej chorobe ALS
vo veku 59 rokov opustil
manžel, syn, otec, dedko a brat

Ján Svočák.
Memoriál na jeho počesť sa bude konať
23.3.2019, kedy si ho vo Svite
prostredníctvom charitatívneho behu uctí
stovka bežcov z celého Slovenska.
Vy, ktorí ste ho poznali osobne,
venujte mu tichú spomienku.

Dňa 4. marca 2019 sme si pripomenuli
30 rokov od kedy nás navždy opustil
náš milovaný otec, dedko a pradedko

Štefan Stašák.
Odišiel si potichúčky bez slova, bez rozlúčky.
Život Ti nedoprial s nami viacej byť,
no v našich srdciach budeš stále žiť.
Pozeráme hore ku hviezdam,
vieme, že si niekde tam.
Slzy si utierame a s láskou spomíname.
Smútiaca rodina

S úctou ďakuje celá rodina.
Ďakujeme pánovi kaplánovi
Mgr. Marekovi Ondrovi,
PhDr. Soni Andrašovej,
účinkujúcim na cirkevnom obrade,
Dychovej hudbe Sviťanka za dôstojnú
rozlúčku a všetkým priateľom a známym za
ich účasť a prejav úcty
na poslednej ceste nášho drahého

CEZ OKNÁ
DÁVNYCH DREVENÍC
1. 3. 2019 - 30. 3. 2019
Mestská knižnica Svit a
Centrum voľného času Svit
pozývajú deti na medzinárodné
nočné podujatie

NOC S ANDERSENOM
Stíchlo unavené srdce,
skončil života čas.
Boh Ťa vzal na večnosť,
obraz Tvoj nechal v nás.

Jozefa Sokola.

Dňa 21.2.2019 uplynul už prvý rok, odkedy
nás navždy opustila naša milovaná mamka,
babička a prababička

Smútiaca rodina

Mária Mišová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku a vedzte, že nám veľmi chýba.
S láskou a úctou spomína rodina.
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Janka Schwarzbacherová

29. marca 2019 od 18.00 hod.
30. marca 2019 do 7.30 hod.

Podmienky účasti:
prihlásenie do 22. marca,
vek 9 - 11 rokov,
vypísanie prihlášky - osobne rodič
Doniesť:
prezuvky, pitie, jedlo, spacák,
karimatka, teplé oblečenie
na večernú prechádzku,
kópiu kartičky poistenca
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE

Február v knižnici

V knižnici sa debatovalo o liečebnom hladovaní,
ale aj o živote najstaršej kamionistky na Slovensku
Ženu s neobyčajným životným príbehom pani Jarmilu Zacher Pajpachovú sme
privítali 12. februára. Pani Jarmila to nemala
ľahké. Začalo to ťažkým detstvom a pokračovalo ďalšími ranami osudu, keď jej zomrel
manžel a neskôr i dospelá dcéra.
Napriek tomu sa dokázala so životom
popasovať a nakoniec zakotvila v dobrom
manželstve a zaujímavej práci. Stala sa kamionistkou. O svojom osude napísala aj

knihu Môj život kamionistky. Na základe
pozitívnych reakcií čitateľov pridala pokračovanie pod názvom Spoveď kamionistky - Ako som prešla peklom. V jej knihách
nájdeme dôležité posolstvo, že aj napriek
starostiam a problémom sa netreba nikdy
vzdávať.
Prednášku o liečebnom hladovaní prišiel odprezentovať biochemik, toxikológ
a liečebný poradca RNDr. Jozef Valuch,
CSc. K záujmu o túto tému ho priviedli
vlastné ťažkosti. Pred niekoľkými rokmi mu
zistili karcinóm obličky. Podľa historických
prameňov sa hladovanie ako liečebný prostriedok využívalo už dávno. Aj Hippokrates a Avicena predpisovali pri chorobách
hladovanie. Zároveň k pôstu viedlo ľudí
takmer každé náboženstvo. V súčasnosti
sa uskutočňujú vedecké pokusy, týkajúce
sa jeho vplyvu na ľudský organizmus.
Na prednáške sa prítomní dozvedeli
viac o tejto metóde liečenia, schopnostiach ľudského organizmu v priebehu hladovania, jeho dôsledkoch a jeho správnom
prevedení, vrátane regenerácie po hladovaní.
D. Šipošová, foto: S. Pjatak

Zápis detí

do 1. postupného ročníka
základnej školy
na školský rok 2019/2020
Riaditeľstvá ZŠ vo Svite oznamujú, že zápis detí na plnenie povinnej
školskej dochádzky do 1. postupného
ročníka základnej školy na školský rok
2019/2020 sa bude konať v obidvoch
školách v týchto dňoch:

• 2. apríla 2019 od 13 ºº do 16 ºº h
• 3. apríla 2019 od 13 ºº do 16 ºº h
• 4. apríla 2019 od 13 ºº do 16 ºº h
Rodičia sú povinní zapísať deti, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕšia šiesty
rok veku a ešte do školy nechodia.
Žiadame rodičov, aby k zápisu prišli so
svojím dieťaťom a priniesli:
• rodný list so zápisom rodného čísla
alebo doklad o rodnom čísle
• občiansky preukaz
Vo Svite dňa 8. marca 2019
Ing. Elena Berezovskijová
riaditeľka SŠ Svit, Mierová 134
Mgr. Monika Dudinská
riaditeľka ZŠ Svit, Komenského 2

Pouličný výkup papiera vo Svite
V posledný marcový a prvý aprílový týždeň sa uskutoční pouličný zber papiera
výmenou za hygienické potreby: l 6 kg papiera = 1 ks WC papier
l 15 kg papiera = 1 bal. kuchynské utierky
l 1 kg papiera = 1 balíček hygienických vreckoviek.

Časový rozpis zberu :
25. 3. 2019 			
			
27. 3. 2019 29. 3. 2019 			
1. 4. 2019 3. 4. 2019 -

ul. SNP, ul. Sládkovičova, ul. Hviezdoslavova, ul. Fr.
Kráľa, ul. Jesenského, ul. I. Krasku, ul. Štúrova č. 94
a pri štadióne, ul. Štefánikova,
ul. Kpt. Nálepku, ul. Mierová
ul. Jilemnického, Mladosť, ul. Kukučínova,
ul. Záhradná, ul. Nová
ul. Komenského, ul. Štúrova, ul. 9. mája
mestská časť Pod Skalkou

Obyvatelia budú informovaní letákom s presným dátumom a časom pristavenia
zberového auta, miestnym rozhlasom a na internetovej stránke TS Mesta Svit.

JARNÉ
UPRATOVANIE

Jarné upratovanie v meste Svit a časti Pod Skalkou - pristavenie VOK
1. týždeň

2. týždeň

3. týždeň

25. 3. 2019 - 31. 3. 2019

1. 4. 2019 - 7. 4. 2019

8. 4. 2019 - 14. 4. 2019

Sídlisko „A“ - BABA
Bytovky pri bývalom motoreste
Bytovky pri dielni BP - Križiak
Potraviny Milk Agro - Mierová ulica
ROČNÍK XVIII - MAREC 2019

Ul. Hviezdoslavova - bývalý DÚ
Sklenárstvo - Ul. Jesenského
Potraviny Sintra - Lukáč - Ul. Mieru
Budova polície - Ul. Štefánikova

Pod Skalkou - veľký podjazd
Pod Skalkou - malý podjazd
Pod Skalkou - potraviny Jednota
Pod Skalkou - Ul. Horská (hore)
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Seniori športujú pravidelne. Pridáte sa?
Každý utorok o 16.30 hod. sa v telocvični SOŠ polytechnická J. A. Baťu vo Svite stretávajú športovo aktívne dámy bez vekovej hranice, aby urobili niečo pozitívne pre svoje
zdravie a krásu. Už druhý rok pod vedením cvičiteľky Dagmar Krišandovej si pri príjemnej hudbe precvičia všetky partie svojho tela. Program cvičenia je zostavený tak,
aby dámam primeraným posilňovaním pomohol získať zdravý chrbát a pevné brušné svaly, čiže telo bez bolestí. Dôraz sa kladie na koncentráciu, koordináciu a rovnováhu, zvyšovanie sily a pružnosti. Odmenou je určite krajšia postava, či zníženie hmotnosti. Podľa slov cvičiacich dám im cvičenie pozitívne vplýva aj na psychickú pohodu.
A to nie je všetko, každý štvrtok si v termálnych vodách vo Vrbove užívajú blahodárne
a liečivé účinky. Športujú však aj páni v seniorskom veku. Stretávajú sa v telocvični, kde
hrávajú stolný tenis. 					
Text: D.K., Foto: J.Š.

Dámy z výboru
Únie žien sa lúčili
s fašiangami
„Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto
nemá kožúštek zima mu bude...“ I táto
pieseň nám pripomína fašiangové obdobie, ktoré sa končí Popolcovou stredou.
V tomto čase sa organizujú svadby, zábavy, plesy či príjemné posedenia pri muzike s priateľmi. Príznačnou a tradičnou pochúťkou sú vyprážané šišky, fánky a iné
dobrotky, ktoré sme pripravili aj my, členky výboru Únie žien vo Svite. Naše žienky,
ktoré prišli na stretnutie, si vychutnali tieto tradičné chuťovky s čajom a pri dobrej
nálade si posedeli, oddýchli a odreagovali sa od denných starostí. Touto cestou im
ďakuje výbor Únie žien vo Svite a teší sa
na ďalšie akcie, ktoré nás čakajú v tomto
roku. Koniec fašiangov to je aj pochovanie basy, končí zábava a začína 40-dňový
pôst a príprava na Veľkú noc. Zároveň želáme všetkým veľa optimizmu a zdravia
a krásne Veľkonočné sviatky.
Text a foto: Z.I.

Viac než vedia všetci
ľudia, nevie nikto.
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J. A. Baťa

Seniori obdivovali
ľadové diela v Tatrách

Klub absolventov Baťovej školy zorganizoval 22. januára celodenný
výlet na Hrebienok a na Rainerovu útulňu už po tretíkrát. Za slnečného zimného počasia sa výletu zúčastnilo 17 seniorov.
Hlavným cieľom bolo prezrieť si umelecké diela z ľadu v rámci VII. ročníka
TATRY ICE MASTER. Sochy vytvorili dvadsiati umelci z desiatich krajín vrátane
Slovenska a ďalekého Japonska či Mongolska. Na vyhotovenie všetkých diel
spotrebovali 50 ton ľadu. Ľadové sochy
sú umiestnené v dvoch veľkých chladených kopulách a v otvorenej prírodnej
galérii. Všetky sú veľmi pekné a príťažlivé.
Nás obzvlášť zaujala výnimočná ľadová
replika Baziliky sv. Petra z Vatikánu so
stĺpovým oblúkom. Niektorí z nás, ktorí
už Rím navštívili si aj tu sprítomnili svoje
zážitky z návštevy Vatikánu. Ďalšie dielo,
ktoré nás upútalo bola gotická Madona
Majstra Pavla z Levoče od slovenských
autorov. Úchvatným dojmom na nás zapôsobili diela japonských a mongolských
sochárov, a to predovšetkým mystikou
a precíznosťou vyhotovenia. Prekrásna
a príťažlivá je aj socha okrídleného anjela. Porota udelila prvenstvo sochárom
z Mongolska za nádherné dielo - gotický

chrlič vody. Druhé miesto obsadili Japonci a tretie Slováci. Výstava potrvá do prvých aprílových dní.
Druhým našim cieľom bola pešia túra
na Rainerovu útulňu, kde sme sa mohli
pokochať ďalším krásnym dielom – snehovým betlehemom. Dosahuje výšku 2,5
m. Vytvoril ho Peter Petras, tatranský chatár, nosič, pedagóg. Tu bol čas aj na oddych, občerstvenie a na obdivovanie slnkom zaliatych končiarov Vysokých tatier
a zvlášť Lomnického štítu. Vďaka výbornej viditeľnosti sme mali možnosť vidieť
celú popradskú kotlinu, ale aj Levočské
vrchy, Kojšovu hoľu, Ďumbier a Chopok.
Bol to účelne prežitý deň, ktorý nás obohatil o prekrásne umelecké zážitky a utvrdil v tom, že slovenská príroda a zvlášť
Vysoké Tatry sú nádherné aj v zimnom
období. Každému vrelo odporúčame ísť
pozrieť ľadové sochy na Hrebienku.
Výlet organizačne pripravili členovia
výboru K- ABŠ: M. Dvornická, D. Prokopcová, J. Perinaj. 		
Ján Perinaj
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
Ponuka zájazdov a pobytov
pre seniorov, ktorú zabezpečila
Základná organizácia
Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých (ZO SZZP):
22. máj 2019

Vydarené
fašiangové posedenie
OZ SVITTASENIOR usporiadalo 22. februára v Dome kultúry Pod
Skalkou už 8. ročník fašiangového spoločenského podujatia spojeného so zábavou.
Zúčastnilo sa celkom 115 hostí v zastúpení rôznych seniorských organizácií.
Organizátorov potešilo, že sa podujatia
zúčastnili i významné osobnosti zo Svitu
aj z Popradu. Po uvítaní a otvorení posedenia vedúcim OZ Alexandrom Tokárom
nasledoval tradičný fašiangový sprievod
zaujímavých masiek s muzikantami, fašiangovými piesňami aj vinšovačkami.
Túto časť programu úspešne zvládli Ľ. Čirská, J. Perinaj a všetci účastníci sprievodu.
Bolo že to humoru. Nasledovala tradičná
fašiangová večera, na ktorej si účastníci
veľmi pochutnali. Pripravil ju náš obľúbený kuchár pán Žemba s kolektívom. Za
to ďakujeme. Zaujímavé bolo žrebovanie
tomboly. Najväčší úspech mali ceny ako
dve štangle salámy, 2 kg údenej slaninky
a hlavne prémiová cena darčekový kôš.
SVITTASENIOR vrele ďakuje všetkým,

ktorí prispeli cenami do tomboly. Potom
už nasledovala fašiangová zábava. Bolo
radostné sledovať, ako sa všetci zvŕtali
v tanci a dobre zabávali. Obdivuhodné
bolo sledovať rôzne tanečné kreácie aj
80-ročných dám a pánov.
Zlatým klincom večera bolo pochovanie basy so smútočným pohrebným
sprievodom vo fašiangových maskách.
„Veľkým problémom“ bolo, že sprievod
nemohol nájsť hrob a trvalo to veľmi
dlho. Niektorí „starší a chromí“ od únavy
padali na zem. Dokonca aj „pán farár“ minul všetku svätenú vodu a hrob nie a nie
nájsť...
Účastníci podujatia sa zhodli, že to
bolo veľmi vydarené stretnutie s dobrou
zábavou a humorom, ktorý poteší myseľ
i srdcia a veria, že sa o rok stretnú znovu.
Ján Perinaj

Čičmany, Rajecká Lesná, Rajecké
Teplice (Čičmany skanzen, Rajecká
Lesná betlehem a kalvária, Rajecké
Teplice prehliadka mesta a múzeum
dopravy). Cesta vlakom z Popradu do
Žiliny, odtiaľ autobus CK A-Tours do
Čičmian a späť. Zabezpečená je kapustnica v Rajeckej Lesnej za 2,50 €.
Cena autobusu je 8,- € na člena, vstupné Čičmany 2 - 3,- € , betlehem dobrovoľné.
Prihlásiť sa môžete čím skôr na tel.:
0918 706 636, alebo u pani Kuzmíkovej.

26. - 30. november 2019
Ozdravný pobyt v Piešťanoch:
Penzión Alegro, 4 noci - 5 dní (utorok až sobota), cena 109,- €, ubytovanie bez výťahu, 5 liečebných
procedúr, plná penzia - bufety, káva
a koláč o 16.00 hod, večerný hudobný
program a atraktívne výlety.
Môžete sa prihlásiť čím skôr, ostatné novembrové termíny v roku 2019
sú obsadené.

24.-29. február 2020
Ozdravný pobyt v Piešťanoch: Hotel
Harmónia, 5 nocí - 6 dní, cena 119,- €.
Zabezpečené všetko to, čo v termíne
od 26. 11. 2019. Prosím o záväzné prihlásenie. Pri počte 20 osôb platia tieto
ceny.
Spoločnosť zabezpečí odvoz od
vlakovej stanice do príslušného zariadenia aj späť.
Ľ. Kuzmíková

Pokrstili DVD i uniformy
Spevácka skupina Podtatranskí Alexandrovci sa stretáva
pod vedením Alexandra Tokára v mestskej časti Pod Skalkou
už osem rokov. Každoročne na začiatku roka sa stretávajú, aby
zhodnotili svoju činnosť a určujú si plány na ďalší rok. Po minuloročnom vydaní CD Naša pieseň sa im splnil ďalší sen a tohto
roku pokrstili nielen prvé DVD, ale aj nové uniformy unikátnej
farby. Krstnými rodičmi prvého DVD Podtatranských Alexandrovcov je primátorka mesta Dáša Vojsovičová a viceprimátor
Ján Drobný. Nezaostali však ani uniformy a krstných rodičov
dopriali seniori aj im. Krstným otcom sa nemohol stať nikto iný
ako ich autor - Jozef Angelovič a krstnou mamou sa stala Janka Bobulová. Primátorka vyslovila na stretnutí seniorom obdiv
k tomu, čo robia a poďakovala za reprezentáciu nielen mesta,
ale aj podtatranského regiónu. Popriala im veľa ďalších šťastných rokov a k tejto gratulácii sa pripájame aj my a prajeme im,
aby im to ešte veľa ďalších rokov úspešne spievalo.
LF
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Z denníka Mestskej polície

a následne bola na miesto privolaná RZP,
ktorá za doprovodu príslušníka OO PZ Svit
previezla muža do NsP v Levoči.

osobu, ktorá prešla cez pokladničnú zónu
bez zaplatenia, čím sa dopustila priestupku podľa § 50 zákona o priestupkoch. Keďže maloletá osoba nemala trvalý pobyt
v meste Svit, vec následne prevzalo k ďalšiemu riešeniu OO PZ Svit.

Počas mesiaca február vykonávali
príslušníci MsP preventívne kontroly na
zisťovanie alkoholu u mladistvých a maloletých v pohostinských zariadeniach na
území mesta Svit. V priebehu akcie nebolo
zistené porušenie zákona č. 219/1996 Z.z.

n 15. február. Hliadka MsP bola popoludní vyslaná vykonať previerku brehov
rieky Poprad, kde mal ležať muž. Hliadka
pri kontrole brehu zistila muža v blízkosti
toku rieky, zjavne pod vplyvom alkoholu
a identifikovala ho. Príslušníci MsP mužovi
pomohli dostať sa na chodník a v snahe
predísť jeho možnému zraneniu, zaistila
jeho bezpečný prevoz do miesta bydliska.

Mestská polícia mesta Svit chce vodičov motorových vozidiel dôrazne upozorniť na to, že podľa § 23 ods. 1) Zákona SNR
č. 8/2009 o cestnej premávke „Vodič smie
zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy
v jednom rade a rovnobežne s okrajom
cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na
jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak
nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky, vodič smie v obci
zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo
na okraj cesty alebo zastaviť v druhom
rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň
jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m
pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí
zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.“

n 3. február. V nočných hodinách prijala
hliadka MsP Svit telefonické oznámenie
obyvateľa bytového domu na ul. Mierová,
ktorý sa sťažoval, že mladistvý obyvateľ
hádže petardy z okna jedného z bytov.
Hliadka po príchode na miesto vykonala
s mladistvým edukatívny pohovor a upozornila ho na neskorú nočnú hodinu. Vec
bola vyriešená na mieste v zmysle zákona
o priestupkoch.
n 8. február. V popoludňajších hodinách
bola hliadka MsP Svit požiadaná hliadkou OO PZ Svit o súčinnosť pri šetrení
priestupku, kde podozrivý muž založil
anonymný list za stierač osobného motorového vozidla na parkovisku pred miestnou lekárňou. Pri kontrole kamerovým
systémom MsP Svit identifikovala páchateľa priestupku a vec po zákonných náležitostiach prevzalo k ďalšiemu riešeniu
OO PZ Svit.
n 11. február. MsP Svit prijala oznámenie
o krádeži v miestnej predajni potravín.
Hliadka na mieste identifikovala maloletú
dokončenie zo strany 4

keďže od 1.5. by sa dala realizovať výstavba. Povedal, že posielal mailom navrhnutú
lokalitu.
S. Belobrad odpovedal, že E. Šimonová spracováva navrhnutú lokalitu V. Zentkom, či je to vhodné miesto, či spĺňa všetky
podmienky, musí ísť o mestský pozemok
s potrebnou rozlohou, bez inžinierskych
sietí, aby nemuselo prísť ku výrubu stromov. Hľadáme tie najlepšie možnosti, aby
bolo ihrisko vhodne umiestnené. Povedal,
že sa vytypujú lokality a najvhodnejšia
bude vybraná.
l V. Zentko sa opýtal, či je taká možnosť,
že si občania ovocné stromy na ul. Štúrova
a P. Jilemnického môžu ostrihať sami.
D. Vojsovičová povedala, že na túto
otázku pôjde písomné stanovisko.
l I. Švagrovská sa opýtala, ako to je so
stavebným povolením na výstavbu ihriska
a schválením územného plánu, či sa plánuje nejaká odmena aktívnym mamičkám za
iniciatívu v hlasovaní.
S. Belobrad odpovedal, že zo strany
mesta nebude žiadna prekážka, aby sa
ihrisko postavilo. Pri výbere lokality s existujúcim starým detským ihriskom, by sa
ihrisko iba vymenilo. Bola by to ohlásená
drobná stavba. Toto riešenie je najjednoduchšie. Keď sa pôjde cez stavebné povolenie tiež nebude problém.
D. Vojsovičová povedala, že poďakovanie mamičkám určite pôjde, akým spôsobom, to si nechá ako prekvapenie.
l I. Švagrovská sa opýtala, kedy budú
otvorené potraviny v časti Pod Skalkou,
poprosila aj o písomnú formu odpovede.
D. Vojsovičová odpovedala, že obchod
by sa mal otvoriť koncom marca, nájomca
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n 26. február. V popoludňajších hodinách
bola hliadka MsP Svit požiadaná hliadkou
OO PZ Svit o súčinnosť pri zabránení pokusu o samovraždu na ul. 9. mája vo Svite.
Po príchode na miesto hliadky identifikovali mladého muža, ktorý mal dlhodobo
psychické problémy a tak sa rozhodol
ukončiť svoj život. Prítomné hliadky vykonali opatrenia na zabránenie samovraždy
už pripravuje priestory, bude to samoobsluha aj pultový predaj
l I. Švagrovská sa opýtala, či mesto neuvažuje využiť hotové projekty na prestavbu
prízemia MsÚ, ktoré vznikli ešte za bývalého vedenia. Jedná sa o projektové dokumentácie na rekonštrukciu prvého kontaktu, obradnej miestnosti a pod.
S. Belobrad odpovedal, že projekt rieši
rekonštrukciu na prízemí v 3. etapách. A to
novú obradnú sieň, zasadačku, klientske
centrum so zázemím, v CVČ boli plánované
kancelárie pre MsP - projekt bol plánovaný
len z rozpočtu mesta, je to kompletná dokumentácia.
D. Vojsovičová povedala, že sa neuvažuje o realizácii tohto projektu, pretože
mesto na to nemá vyčlenené finančné
prostriedky. V budove na 2. poschodí sa
rozmýšľalo o umiestnení knižnice, no prišlo záporné vyjadrenie statika, že nosnosť
budovy nie je prípustná umiestneniu knižnice. Požiadame statika o vypracovanie
statického posudku s návrhom riešenia.
Jedna možnosť je podopretie stropov, ale
tým, že prebehla kompletná výmena okien
v kanceláriách aj na 2. poschodí, kde by sa
to muselo realizovať, bol by to zas veľký zásah. Rozmýšľa sa nad tým, či nebude rentabilnejšie iné riešenie.
I. Švagrovská nezdieľa názor, aby bola
knižnica umiestnená na Mestskom úrade
aj z dôvodu veľkého pohybu ľudí.
D. Šípošová povedala, že požiadavka na
priestory pre knižnicu je 580 m2, teraz má
300 m2.
l E. Cetl povedal, že ho oslovili občania
zo sídliska A, ktorí venčia psov nižšieho
vzrastu na vôdzke na tzv. kyslíkovej dráhe,
bývalá Mladosť a studnička. A to s prosbou

MsP Svit
o zvýšenie kontroly Mestskou políciou tých
vlastníkov, ktorí majú psov väčšieho vzrastu a majú ich voľne pustených, pretože tam
dochádza ku stretom týchto psov a vzájomne sa napádajú.
D. Vojsovičová poprosila zabezpečiť
túto kontrolu.

V diskusii:
l I. Zima chcel doplniť informáciu ku
kontrolám hlavného kontrolóra ohľadom
poplatku za tuhý komunálny odpad. Povedal, že situácia je zlá, keď na konci r. 2017
boli pohľadávky približne 15 000 € a o rok
neskôr až 95 000 € aj napriek tomu, že
boli navrhnuté nejaké opatrenia, tak boli
neúčinné a tento nárast je neprijateľný.
Tiež ho požiadal jeden známy, podnikateľ
s obavou, že v lokalite pri čistiacej stanici,
časť garáží má stavebník z Popradu v úmysle stavať autoservis. Vyzýva, aby sa nerobili
účelové zmeny v územnom pláne v prospech nejakej stavby, ktorá tam nemá byť.
l D. Vojsovičová upozornila, že bola zavedená nová webová stránka mesta Svit
s novým dizajnom. Povedala, že prípadné
návrhy na doplnenie môžu posielať Ing.
Pjatákovi. Do pozornosti dáva nasledovné
podujatia:
- 16.3.2019 - Voľby prezidenta - I. kolo,
- 23.3.2019 - Memoriál Jána Svočáka,
- 26.3.2019 - o 14.00 h - jubilanti ,
- 26.3.2019 - o 16.30 h - plánuje zvolať verejné stretnutie s občanmi aj s poslancami
v Obradnej sieni Domu kultúry vo Svite 100 dní od volieb,
- 27.3. 2019 o 16.30 h - verejné stretnutie
s občanmi aj s poslancami v časti Pod Skalkou v kultúrnom dome - 100 dní od volieb.
JH, MB
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CK ENERGIA SVIT

získala cenné kovy aj v zimných pretekoch
V zimných mesiacoch sa niektorí
z nás postavili na štart zimných pretekov
v Stupave a v Raslaviciach. Podmienky
boli naozaj náročné, keďže 90% oboch
tratí pokrývala trasu súvislá vrstva ľadu.
Napriek týmto podmienkam a pádom
sme si z oboch podujatí odniesli cenné
kovy. Stupava sa niesla nielen v znení
horských bicyklov (25km), ale preteky
spojili aj s behom na 10 km. Diana Cetlová zvíťazila absolútne medzi ženami

Futbalisti FK Svit účinkujúci v IV.
lige, skupina Sever, sa na začiatok jarnej časti ligy stretnú doma
24. marca s Gerlachovom, ktorému
majú snahu vrátiť krutú prehru 8 : 1
v úvode jesennej časti ligy. Je známe, že po turbulentnom období už
pred začiatkom súťaže, keď futbalisti nemali ani predsedu klubu, sa
tím zmobilizoval a z posledného
miesta postupne v tabuľke prepracoval na pekné 8. miesto v strede
tabuľky po 16 kolách IV. ligy.
„Družstvo mužov začalo s prípravou
na jarnú časť ligy 14. januára 2019, keď

v kombinácii bicykla a behu. Na druhom
tohtoročnom podujatí v Raslaviciach sa
konali preteky na horských bicykloch,
kde trasa viedla do hôr na chatu Čergov.
Na tejto trati si striebro odniesol 18-ročný
Juraj Cvaniga. Cyklistická sezóna 2019 už
pomaly klope na dvere, a my sa snažíme
nakrútiť čo najviac jarných kilometrov,
aby sme sa ani tento rok v slovenskej, ale
aj medzinárodnej konkurencii nestratili.
Text a foto: Diana Cetlová

Futbalisti začínajú s Gerlachovom
mal dva týždne každý hráč individuálny kondičný plán a od februára už trénujeme spoločne. Prípravné zápasy na
umelej tráve v Poprade a v Spišskej Belej
poslúžili na zohratie sa pred začiatkom
súťaže. Káder hráčov ostal bez väčšej
zmeny. Pracuje sa ešte na jeho doplnení o dvoch až troch hráčov. Cieľ je jasný, pokračovať vo výsledkoch z jesene
a udržať stred tabuľky. „Som rád, že na
jar budú pokračovať aj štyri mládežnícke družstvá (prípravka, mladší žiaci,
starší žiaci a dorastenci), lebo snaha

výboru dať v družstve mužov príležitosť odchovancom, sa nemení“, povedal nám tréner Milan Jambor.
Snáď na doplnenie, výbor FK Svit
tvoria Milan Jambor, Ľubomír Habiňák
a Tomáš Sabo, predsedom je M. Jambor.
A ten nám prezradil, že radi privítajú
akúkoľvek pomoc od priaznivcov futbalu vo Svite, aby sa zámer vychovávať
futbalové talenty a udržiavať vo Svite
futbal na primeranej úrovni podaril aj za
podpory mesta plniť.		
M. Jurčák

Centrum voľného času,
Mesto Svit, Bytový podnik Svit
a Mládežnícky parlament mesta Svit
srdečne pozýva všetkých obyvateľov
mesta - deti, mládež a dospelých
bez rozdielu veku na

XIII. ročník
Plaveckej štafety,
ktorý sa uskutoční dňa

Samo Michalko
je opäť
Majster Slovenska!
Skvelú športovú formu z krajských
majstrovstiev potvrdil Samo Michalko
aj v nedeľu 24. februára, keď nastúpil
na Majstrovstvách Slovenska dorastencov vo svojej najobľúbenejšej disciplíne,
v behu na 200 m. V novom osobnom rekorde 22,91s dobehol na prvom mieste
a zaslúžene vybojoval titul Majster Slovenska. Ako bonus navyše pridal aj bronzovú medailu za 3. miesto v najkratšom
šprinte na 60 m. 			
LP
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17. apríla 2019
v krytej plavárni vo Svite
v čase od 13.30 do 20.00 hod.
Dopoludňajší program:
10.00 - 12.30 hod. - Plavecké preteky
žiakov „O majstra Svitu“
Zúčastniť sa ho môže každý, kto má
chuť a odhodlanie si zaplávať
a urobiť niečo pre svoje zdravie. Všetci
účastníci plaveckej štafety dostanú
účastnícky list. Vstup pre všetkých
účastníkov plaveckej štafety je voľný.
Príďte povzbudiť svojich blízkych
a známych.

Zimný

Spartan Race

v Slovenskom Raji
V sobotu 23. februára sa uskutočnil
prvý zo série pretekov Spartan Race na
Slovensku pre sezónu 2019. Tentoraz
v atraktívnom prostredí Slovenského raja
na Podlesku. Na skoro 7 km dlhú trať vybehlo viac ako tritisíc pretekárov z okolitých štátov, s cieľom zmerať si sily na
zľadovatenej trati s viac ako dvadsiatimi
prekážkami. Zo Sviťanov, ktorí trať úspešne absolvovali sa najviac darilo Gabriele
Potočnej, ktorá zvíťazila v kategórii AGE
ženy 45 - 49 rokov. Umiestnením sa zároveň úspešne kvalifikovala na letné Majstrovstvá Európy v lyžiarskom stredisku
Alleghe - Civetta v Taliansku.
LP
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Svit má šancu na najlepšie
umiestnenie za posledné roky
Pred basketbalistami Iskry Svit stojí kľúčová časť sezóny - záver
základnej časti a následné play off Slovenskej basketbalovej ligy.
„Medvede“ to majú výborné rozohrané, aktuálne majú našliapnuté
k najlepšiemu umiestneniu za posledných päť sezón.

Február už tradičné prináša redšiu porciu zápasov. Môže za to povinná reprezentačná prestávka, ale aj prvý vrchol sezóny
- Slovenský pohár. Iskra odštartovala účinkovanie tesnou domácou prehrou s Prievidzou - 63:74. „Odohrali sme veľmi ťažký
zápas, nehrali sme s energiou. Zlyhávalo
to najmä v obrane, nepadli nám otvorené
strely. Zo zápasu sa musíme poučiť,“ povedal po stretnutí krídelník Goran Vučičevič.
Hráči Svitu sa z tejto lekcie dokonale poučili, po strate cenných bodov prišli totiž dve
nesmierne dôležité výhry. Najskôr triumfovali nad Lučencom 107:83 a potom si v tradičnom podtatranskom derby poradili so
Spišskou Novou Vsou 90:76. „Klobúk dole
pred všetkými hráčmi, ktorí nastúpili. Iba
my vieme, v akom sme stave. Chlapci ukázali neskutočnú obetavosť pre tím, takže za
prístup sme si víťazstvo zaslúžili. Rozhodlo
sa to v tretej štvrtine, keď sme zlepšili ob-

ranu a nedovolili sme im atakovať výhodu,
ktorú si vytvorili v prvom polčase,“ uviedol
po výhre tréner tímu Michal Madzin.
Žiaľ, maródka v rámci tímu prišla v nesprávnom čase. Do Bratislavy vycestovali

„medvede“ na Slovenský pohár až bez
štvorice hráčov užšej rotácie. Pre rôzne zranenia absentoval Saša Avramovič, Maurizio
Galata, Goran Vučičevič a Chris Washburn.
V ďalšom repete so Spišskou Novou Vsou
sa však Iskra aj napriek týmto okolnostiam
nezlomila, naopak, bola veľmi blízko k senzácii. Bolo to napokon o jednej lopte, ktorá padla „Novovešťanom“. Po prehre 79:90
však mohli ísť Sviťania domov so zdvihnutými hlavami, čo naznačil v pozápasovom
hodnotení aj kouč družstva: „Musím povedať, že sme boli blízko k veľkému prekvapeniu. Mohlo nám to zabezpečiť trochu
viac šťastia, ale som hrdý na chalanov.
Aj napriek nepriaznivému vývoju od začiatku, sa nevzdali a niekoľko minút pred
koncom sme sa dostali na rozdiel jediného bodu. To otvorilo celý zápas, ale fyzické sily a vývoj na ihrisku Spišská Nová Ves
ustrážila.“
Po Slovenskom pohári prišla dvojtýždňová prestáva, ktorú pod Tatrami využili
na doliečenie zranení. Svit si tak aj po februári udržal tretie miesto, čo by vyrovnanie najlepšieho umiestnenia od sezóny
2013/2014. Iskra sa v marci predstaví len
dvakrát - 6. marca proti Žiline a 23. proti
Handlovej. Vonku ich čakajú 9. marca Levice, 20. Inter, 27. Prievidza a 30. Lučenec.
MD

V dňoch 3 - 5. februára sa v Iskra Aréne konal zraz reprezentantov Slovenska U13 aj za
účasti našich hráčov z družstva mladších žiakov a to: Richard Janček, Michal Ceperko, Martin
Dudjak, Filip Gradzilla, Šimon Sczyrzicky a Jozef Lach a trénera nášho klubu Róberta Ištvánika. Veríme, že skúsenosti nadobudnuté na tomto kempe pomôžu našim chlapcom v ich
ďalšom basketbalovom raste a budú ich ešte viac motivovať k poctivej práci na tréningoch.

Charitatívny beh už po tretíkrát

Trojka bola odjakživa považovaná magické číslo. V treťom mesiaci tohto roku sa bude konať už tretí ročník charitatívneho behu ALS memoriál Jána Svočáka. V sobotu 23. 3. o desiatej
odštartuje spred Iskra arény 405 bežcov, ktorí sa vydajú na 21km trať s úmyslom pomôcť.
Celý výťažok z akcie je venovaný konkrétnym osobám z regiónu, ktoré zápasia so zatiaľ
nevyliečiteľným vzácnym nervovo-svalovým ochorením.
Sme veľmi radi, že sa každoročne tešíme veľkej podpore obcí, firiem, či jednotlivcov. Celú
organizáciu robíme popri našich bežných povolaniach a častokrát je milé slovo to jediné,
čo nás ženie vpred. Spolu s asi tridsiatkou dobrovoľníkov dokážeme okrem polmaratónskej
trate obslúžiť aj detské behy - zdarma pre drobcov od štyroch rokov. Každé dieťa, ktoré takto
dá prednosť športu pred počítačom, si od nás odnesie rovnakú medailu ako dospeláci.
Neváhajte prísť podporiť dobrú vec v sobotu 23. 3. 2019 o 10.00 h pred Iskra arénu. Priamo na mieste môžete buď prispieť finančne do zbierky alebo doniesť vrchnáčiky z PET fliaš,
ktoré zbierame každý rok pre malú Sabinku. Viac info na www.sportujsrdcom.sk.
ED
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