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Mestské zastupiteľstvo

Cenu mesta
dostane
Ján Hubaček
Poslanecké májové rokovanie po privítaní primátorom
a schválení programu rokovania otvorili tradičné body – určenie potrebných rokovacích
funkcií - zapisovateľa, overovateľov a členov návrhovej
komisie.
Následne hlavný kontrolór
predložil informáciu o plnení
uznesení MsZ a prijatých opatreniach v rámci interpelácií. Poslankyňa D. Vojsovičová dostala
písomnú odpoveď na interpeláciu ohľadom potreby vybudovania interiérového zábradlia v Obchodnom centre na Ul.
SNP. Mesto rokovalo s majiteľom budovy V. Schnágerom
a ten oznámil, že v súčasnosti
táto požiadavka nie je splniteľná, ale bude zaradená v najbližšej rekonštrukcii.

Piatok 15. mája patril na Komunitnom festivale odborným konferenciám.
Foto: Peter Kostka
Na návrh komisie školstva,
kultúry a športu pri MsZ a Mestskej rady bol na udelenie Ceny
mesta navrhnutý Ján Hubaček. Poslanci tento návrh schválili. V náväznosti na uskutočnené
vystúpenie LA GIOIA bolo potrebné prijať rozpočtové opatrenie, nakoľ ko takéto podujatia

nie sú súčasťou kapitoly rozpočtu na kultúru. Podujatie
bolo pre mesto ziskové a rozpočtové opatrenie na úpravu
rozpočtu vo výške 2764 eur
bolo schválené. Ďalšia úprava
rozpočtu sa týkala Centra voľného času. Pod č.16/2015 poslanci odsúhlasili pre túto orga-
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nizáciu sumu 5357 eur, ktoré
budú určené na jeho činnosť,
údržbu a nakúpenie nových
kompresorov.
Poslanci sa zaoberali aj hospodárením spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. schválili jej riadnu účtovnú
(Pokrač. na 2. strane)

Vŕštek z Bystrice vyhrával mamám i Žene roka Marte Kozubíkovej
K podujatiam, ktoré každoročne organizuje oddelenie kultúry MsÚ pre verejnosť a dáva občanom ako darček mesta
patrí i to, ktoré má tradičný názov „Vám, všetkým mamám“.
Je motivované sviatkom matiek a i tentokrát sa 12. mája sála
Domu kultúry takmer naplnila pozvanými hosťami. Nielen
matkami.
V úvode zazneli milé veršíky a pesnička v podaní škôlkarov
Nelky Neuwirthovej, Stelky Zacharovej, Lujzičky Levarskej
a Adamka Pjatáka (na foto dole). Potom sa slova ujal primátor M.
Škvarek, všetkým mamkám zablahoželal, poďakoval za ich nena-

Žena roka Marta Kozubíková s primátorom mesta M. Škvarekom. Vľavo milé vystúpenie detí.
Foto: S. Pjaták
hraditeľnosť a poeticky sa vyznal zo svojich pocitov, ktoré sa mu
vynárajú pri slove „mama“. Odovzdal kytice kvetov predsedníčkam mestských organizácií Únie žien Ľ. Kederovej a J. Bobulovej.
(Pokrač. na 2. strane)
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Ľ. Kederová, ktorá je i predsedníčkou OO ÚŽ Slovenska
v Poprade vyhlásila výsledky
ankety o Ženu roka.Pre rok
2015 tento titul získala pani
Marta Kozubíková z Pod
Skalky – 80 ročná matka štyroch synov, dlhoročná členka
Únie žien, ktorej energiu, odvahu a vitalitu možno závidieť.
Za aktívnu prácu v ženskej organizácii prevzala ocenenie aj
Viera Kadlotová, ktorá je i držiteľ kou Zlatej Janského plakety
za darcovstvo krvi.
Po tomto oceňovaní sa ku
slovu dostali členovia Cimba-

lovej ľudovej hudby Vŕštek
z Banskej Bystrice so svojimi
sólistami Pavlom a Dianou
Majeríkovcami. Zanôtili a zahrali menej známe piesne
z klenotnice ľudovej hudby.
Zazneli aj gajdy a fujara, ktorá
tento rok slávi 10. výročie zapísania do svetového nehmotného kultúrneho dedičstva
ľudstva Unesco.
Tento podvečerný program
bol úprimným darom všetkým
mamkám a prítomným v sále.
-vžPavol a Diana Majeríkovci

Kniha o Chemosvite
už v predaji
Dlho očakávaná dotlač publikácie
Chemosvit – 80 rokov úspešnej cesty
už je na svete a počas júla a augusta
bude možno knihu dostať. Zamestnanci, ktorí odpracovali vo firme 30
rokov a viac a odišli z firmy do dôchodku a predčasného dôchodku
dostanú jednu knihu bezplatne, a to
vždy v pondelok a utorok vo vestibule AB Chemosvit. Zamestnanci,
ktorí odpracovali vo firme od 10 do
29 rokov a odišli z nej do dôchodku
a predčasného dôchodku, môžu dostať knihu za cenu 6 eur, čo sú prakticky výrobné náklady. Kniha sa bude
predávať na recepcii Spolcentra počas júla, augusta a septembra. Kniha
vo voľnom predaji – taktiež v Spolcentre bude za 12 eur.

HUG DAY - alebo Deň objatí

Dňa 25.6.2015 sa vo Svite uskutoční 4. ročník medzinárodnej akcie HUG DAY, po
slovensky „Deň objatí“. Vo Svite ho bude už po druhý krát organizovať Mládežnícky
parlament, ktorý sa za uplynulých 6 mesiacov rozšíril o viac ako 20 členov.

Tento rok sa HUG DAY bude organizovať vo viac ako 15-tich štátoch sveta
ako je Brazília, Španielsko a pod. Hlavným organizátorom je MAVIO MEDIA

– Agentúra pre krajší deň z Banskej Bystrice.
Myšlienkou podujatia Hug Day je
priniesť úsmev a objatie tam, kde
chýba a nezabudnúť pri tom na hodnotu, ktorú nám prináša otvorená náruč. Chceme šíriť myšlienku Dňa objatí
a ukázať všetkým, že objatie je to, čo
im pomôže dostať ich z každodennej
rutiny a stresu.
Zapojiť sa môžete aj Vy! Existuje viacero možností:
1) Objímač – Hugger
2) Fotograf
3) Sponzor
Alebo nás len jednoducho objímete
v uliciach Svitu. Pre viac otázok nás neváhajte kontaktovať mailom na
habinak.marko@gmail.com alebo na
facebookovej FanPage http://facebook.com/mpsvit
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uzávierku, odvod výsledku hospodárenia vo výške 2 527,10
eur na účet mesta ako aj výsledok hospodárenia minulých rokov vo výške 54 005,84 eur.
Uznesením č.23/2015 bolo
schválené vykrytie dotácií pre
športové kluby vo výške 44%,
poslanci schválili rozpočtové
opatrenie, ktorým bude predmetným klubom vyplatená zostávajúca 56 %-ná čiastka na
vykrytie celej schválenej dotácie. Rokovanie pokračovalo
schválením navýšenia základného imania spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
o odovzdávajúce stanice tepla
a dispečingu v hodnote znaleckého posudku.

Poslanci schválili zahraničnú
služobnú cestu primátorovi
mesta a osobám ním povereným na Dni družobného
mesta Knurów v Poľsku (19.21.6.) a na medzinárodný veľtrh Expo Milano v Taliansku
(4.- 6.6.), kde má prebiehať rokovanie o možnosti partnerstva a spolupráce s mestom
San Lorenzo in Campo.
Posledným bodom pred interpeláciami bolo schválenie
vecného bremena – povinnosti
mesta strpieť na svojich pozemkoch prechod inžinierskych sietí,
prechod a prejazd vozidiel
o ktoré požiadala SPP - distribúcia, a. s. Bratislava prostredníctvom investora - Národnej
diaľničnej spoločnosti Bratislava.

Celková náhrada bola stanovená vo výške 6266,08 eur.
Pokračovalo sa interpeláciami. J. Drobný tlmočil otázku
občana nájomného bytového
domu oproti Zdravotnému
stredisku smerujúcu k postupu
mesta po opätovnom zaplavení priestorov tohto domu –
primátor sľúbil, že mesto to
musí a bude riešiť. Poslanec F.
Drozd sa zaujímal o to, či a ako
rieši mesto na úseku sociálnom a mestskej polície výkon
rozhodnutia, náležitosti v priestupkovom konaní a pod. Odpovedal hlavný kontrolór a náčelník MsP.
J. Babčáka zaujímalo, prečo
sa nepredáva kompost, ktorý
produkuje nová kompostáreň

– odpovedal riaditeľ TS M. Vojsovič. Očakáva sa stanovisko usmernenie Ministerstva životného prostredia SR, aby nedošlo k porušeniu zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, ktorý poskytlo.
V diskusii vzali poslanci na
vedomie prehľad hospodárenia
mesta za 4 mesiace roku 2015.
Viceprimátor I. Zima poďakoval všetkým zainteresovaným
za pomoc pri organizácii Komunitného festivalu a informoval o príjmoch a výdavkoch na
tento účel.
V závere primátor mesta pozval všetkých na júnové zasadnutie, ktoré bude tradične výjazdové – uskutoční sa Pod
Skalkou.
-vž-
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Pivo zo Svitu opäť žalo úspechy!
Manželia Jozef a Michaela Buňovci (na foto) podnikajú na
území nášho mesta v oblasti pivovarníctva. V uplynulých
dňoch zožali pekný úspech, naše mesto zviditeľnili a tak
si zaslúžia priestor i v našich novinách.
l Váš minipivovar je na trhu a
v našom meste od roku 2010.
Ako si spomínate na začiatky?
Dobré meno sa buduje veľmi
ťažko a trvá to veľmi dlho. Našou
stratégiou bolo vybudovať
dobrý podnik na základe kvality
a nie kvantity. Začiatky boli veľmi
ťažké. Či sa vôbec naše pivo
uchytí a či bude ľuďom chutiť,
ale keď sa to robí poctivo a s
láskou a naviac vás to ešte aj
baví, tak aj navštevníci sa radi
vracajú a našu prácu si vážia.
l V roku minulom ste získali
významné ocenenie - aké a čo
pre vás znamenalo?
Boli sme ocenení výročnou cenou Slovenskej pivovarníckej
akadémie v kategórií PIVO
ROKA za rok 2013. Toto ocenenie sme získali s pivom RIS 20,
ktoré sme navarili v spolupráci s
Košickým domovaričom pánom
Bognárom. Je to fantastické
pivo,ale jeho výroba je veľmi náročná a varíme ho iba dva razy
do roka. Znamenalo to pre nás
veľ ký úspech, ktorý vedia oceniť
najmä ľudia,ktorí sa pivu rozumejú, tzv. pivní fajnšmekri.

l Tento rok ste opäť "zabodovali"....
Aj tohto roku sa konalo udeľovanie Výročných cien pivovarníckej akadémie za rok 2014. Porota bola zložená z členov
Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska, členov sekcie
hombrewingu Slovenska a pivovarníckych akademikov. Vybrala
víťazov spomedzi štyroch kandidátov v každej kategorii. Týchto
kategorií bolo 13 a nám sa pošťastilo odniesť si dve ceny za
rok 2014 a to Cenu za najlepšieho Sládka roka a za najlepší
Pivovar roka. Samozrejme, veľmi
nás to prekvapilo a potešilo, ale
zároveň nás to i zaväzuje,aby
sme v kvalite služieb a našich výrobkov nepoľavili a stále sa zlepšovali.
l Ako chutí svetu naše pivo zo
Svitu?
To je ťažká otázka, sto ľudí sto chutí! Na túto otázku by najlepšie odpovedali naši zákazníci.
Ale musíme zas povedať, že
naše Svitské pivo už ochutnali
ľudia z celého sveta a reakcie
boli vysoko pozitívne,dokonca

niektorí sa čudovali, aké zaujímavé pivné štýly varíme práve
na Slovensku a práve v takom
malom mestečku, akým je Svit.
Napríklad minulý rok na jeseň
sme reprezentovali Slovensko i
ale samotné mesto Svit na najväčšom medzinárodnom gastronomickom festivale na svete v
Talianskom Turíne pod názvom

SALONE DEL GUSTO TERRA
MADRE 2014, ktoré organizuje
medzinárodná organizácia Slow
Food. Ako prvý zo Slovenska v
oblasti pivovarníctva sme mohli
naše pivo ukázať naozaj celému
svetu.Bolo zúčastnených cca 160
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krajín. Týmto sa ešte raz chceme
poďakovať združeniu Slow Food
Tatry za túto možnosť.

l Máte iste plány do budúcna,
dajú sa prezradiť?
Bez nich by to nešlo, ale radšej si ich zatiaľ necháme pre seba
a pre ostatných budú,veríme,
milým prekvapením. Samozrejme, ak sa nám ich podarí
zrealizovať.
Nakoniec sa chceme ešte raz

všetkým, ktorí pri nás stoja a svojou návštevou nás podporujú,
veľmi pekne poďakovať.
Za rozhovor poďakovala
V. Žoldáková

Najstaršie mamky boli dojaté
Pri príležitosti Dňa matiek sa primátor mesta rozhodol navštíviť a pozdraviť najstaršie mamky, žijúce vo Svite. Prvou bola pani
Alžbeta Kumorovitzová (foto vľavo), ktorá vychovala 2 synov a teší sa zo 4 vnúčat. Momentálne je v Zariadení opatrovateľskej služby
a v novembri sa, veríme,dožije 94 rokov. O rok menej – 93 rokov si 23.mája pripomenula pani Helena Hlinická (foto vpravo), ktorá
býva s dcérou,tiež Helenou, pôvodom je z Brusna pri Prievidzi a celý život žije vo Svite. Pri rozhovore spomínala najmä na roky
prežité v Chemosvite a zážitky z výroby celofánu. Vychovala 2 deti, radosť jej robia 2 vnúčatá a 3 pravnúčatá. Treťou matkou, ktorej
pán primátor odovzdal darčekový kôš, kvety a knihu o meste je pani Mária Pospíchalová, mamička pani Anny Liptákovej v Pod
Skalke. Táto takmer 93 ročná pekná babička nás s úsmevom privítala a prezradila nám, že je pôvodom z Krakowa, istý čas žila v Čechách a dlhé roky je už na Slovensku. Je obdarená 2 deťmi, 4 vnúčatami, 8-mi pravnúčatami a má aj 2 prapravnúčatká. Po našej návšteve s lupou v ruke so záujmom listovala v knihe o Svite, ktorú sme jej venovali.
Všetky tri mamky boli návštevou úprimne potešené a neskrývali aj slzy dojatia. Zaslúžia si našu vďaku a obdiv, rovnako, ako všetky
mamky. Tieto ale dostali okrem iného i dar dlhovekosti. Želáme im hojnosť zdravia a radosti z ich najbližších!
-vž-
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Deň plný radosti a veselých bublín
Aj vo Svite patrila sobota všetkým deťom a pekné počasie výrazne pomohlo
k tomu, že organizátori tradičného Dňa detskej radosti mohli byť spokojní.
Koliba a jej okolie patrilo množstvu hier, súťaží a vystúpení na oslavu sviatku
detí. Mnohé z ponúkaných atrakcií sú už neomysliteľne zaradené do programu
a tak nemohli chýbať vystúpenia domácich súborov a škôl.

Obe základné ale i umelecké
školy sa predstavili tanečnými,
speváckymi, či hudobnými číslami. Prezentovalo sa i Centrum voľného času s najmenšími tanečníkmi v štýle country,
vystúpil TS Štýl a tohtoročný
hosť – kúzelník Dušan Cápa,
ktorý za výdatnej pomoci prítomných detí majstrovsky čaroval a kúzlil.
Na kopci v lese mohli deti
absolvovať cestu rozprávkovým
lesom, ktorú pripravili skauti
Veselé tváre zo Svitu, CK Energia ponúkol športovo-zábavné
súťaže na bicykloch, zbrane vystavoval Vojensko-historický
klub Tiger, novinkou boli
ukážky techniky zametacích vozov a nakladača, ktoré ponúkli

MDD v Baby
Centre
Aj najmenšie detičky, ktoré
ešte nenavštevujú ani škôlku
sa spolu chodia každý pondelok a štvrtok hrať, tancovať
a spievať do detského Baby
Centra, ktoré je zriadené
v CVČ. Na Deň detí si pre
nás pani Kumorovitzová pripravila krásne prekvapenie –
nafukovací stan a množstvo
zaujímavých hračiek a prekážok. Detičky sa veľmi tešili
z každej atrakcie a tiež im
veľmi chutil čajík s muffinkami.
Mamičky ďakujú p. Kumorovitzovej a celému CVČ za
akciu aj darček.
Mgr. Martina Maličká

Technické služby Svit. Jazda v
zametacom vozni bola pre deti
zážitkom. Rovnako ako zblízka
vidieť pretekárske športové
autá z Ralye Tatry či moderné
hasičské zásahové auto. Pre
najmenšie deti pripravili hry a
kresbu na chodníku žienky z
Únie žien vo Svite, deti sa
mohli vyskákať na nafukovacom klaunovi. Aj milovníci rozprávok si prišli na svoje. Nádherné marionety vodili v Kolibe
členovia Bábkárskeho krúžku
Mladosť v rozprávke O chamtivej Hane. Pracovníčky Centra
voľného času maľovali deti na
tvár, nechýbala ponuka detského tetovania, cukrová vata
a veľa sladkostí. Poctou bola
účasť 5-násobnej účastníčky
Olympijských hier Márie Jasenčákovej, ktorá záujemcom

predvádzala moderný šport Nordic
walking, 1. stavebná sporiteľna so
svojom maskotom
aj tento rok mala
svoj stánok a prispela k pestrému
programu. Popoludní sa v Dome
kultúry odohrávala
nádherná bublinová show – rozprávka s pôsobivým výtvarným a
hudobným stvárnením. Od najmenších až po tie mega
veľ ké poletovali
mydlové bubliny
vzduchom a detské
očká žiarili šťastím
(obr. dole).
Umelci z Odesy
priniesli do Svitu
naozaj originálny a
nezabudnuteľný
darček. Poďakovanie
adresujeme
všetkým pomocníkom, Sintre, a.s., 1.
stavebnej sporiteľni, a.s., Únii žien
a množstvu dobrovoľníkov, ktorí pre
radosť detí podali
pomocnú ruku.
-vžFoto: I. Kukurová
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Miluj blížneho svojho
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Všetci sme svedkami toho, aký duch dnes vládne v spoločnosti. Okrem rôznych nadácií či charity pre pomoc ľuďom – čo je iste chvályhodné, rozmohol sa nový fenomén
– necitlivosť, chamtivosť, neláska, kriminálne činy. Nakoniec, denne sa s tým stretávame v médiách.

Olympiáda anglického jazyka

Centrum voľného času Svit usporiadalo 26. – 28. mája 2015 pre
žiakov z 3., 4. a 5. ročníka ZŠ olympiádu anglického jazyka.
Žiaci zo základných škôl z Komenského a Mierovej ul. vo Svite,
Vyšných Hágov, Batizoviec a Spišskej Teplice si overovali svoje
vedomosti z cudzieho jazyka.

Súťaž prebiehala formou testov. V prvej časti boli dve úlohy na odposluch, ďalšie úlohy písomné na dopĺňanie textov. Olympiády sa
zúčastnilo 47 žiakov.
Všetky víťazné miesta si podelili medzi sebou žiaci svitských škôl.
V kat. 3. ročníkov ZŠ zvíťazila Lucia Mrštinová (ZŠ Mierová), na 2.
mieste sa umiestnili Július Matušek (ZŠ Mierová) a Samuel Markoči
(ZŠ Komenského) a na 3. mieste Barbora Zámečníková (ZŠ Komenského). V kat. 4. ročníkov ZŠ zvíťazil Marko Jína (ZŠ Komenského),
druhí boli dvaja žiaci – Lisa Jakubociová (ZŠ Komenského) a Hana
Dikantová (ZŠ Mierová) a 3. Marek Gradzilla a Simona Mlynská (obaja
ZŠ Komenského). V kategórii piatakov bol najlepší Sebastián Buch
(ZŠ Mierová), na druhom mieste sa umiestnili opäť dvaja: Simona Talarčíková (ZŠ Komenského) a Šimon Matušek (ZŠ Mierová) a tretí boli
Patrik Lihan a Ema Zavadská (obaja ZŠ Komenského).
Hoci súťaž bola nepostupová, všetci účastníci preukázali hlboké
vedomosti a vynikajúcu pripravenosť. Vďaka za to patrí najmä ich
učiteľom. Víťazom sa stali všetci, ktorí sa na olympiáde zúčastnili. NK

Základná umelecká škola vo Svite
otvára tieto nové odbory:

v AUDIOVIZUÁLNY - film, strih, filmová réžia, tv vysielanie,
animácia, grafika, webová výroba

v LITERÁRNO-DRAMATICKÝ - muzikálové herectvo, herec-

tvo, prednes, reportáže, noviny

v TANEČNÝ - ľudový tanec, klasický tanec, moderný tanec
Informácie priamo v ZUŠ Svit, Hviezdoslavova 268/33
tel. č 052 787 51 39 alebo na www.zussvit.edupage.org

Seniori pri varení guláša

ZO JDS Gánovce zorganizovala v sobotu 30. mája v spolupráci
s okresnou organizáciou v Poprade stretnutie seniorov okresu
Poprad z 8-ich ZO JDS, na ktorom majstri kuchári predvádzali
svoje umenie pri varení guláša.
Na pravé poludnie porota vyhodnotila ich umenie ale i chuť a došla
k záveru, že medzi tri najlepšie navarené guláše patrili tie zo ZO JDS
Xenón Poprad, Gánoviec a ZO JDS zo Svitu. Nám neostáva len poďakovať kolektívu zo Svitu pod vedením A. Tokára (W. Diczházi, M.
Diczháziová, M. Janigová a J. Tokárová - na foto vpravo) za veľmi
dobrý chutný guláš, na ktorom si pochutilo najmä 22 seniorov zo
Svitu, ktorí do Gánoviec na stretnutie prišli. A neľutovali, lebo bolo
pekné počasie, viaceré zábavné hry, kde naša A. Majkutová skončila
tretia a hlavne tu mali priestor na posedenie a porozprávanie sa.
Ako je dlhšie známe, ZO JDS Svit organizuje s OO JDS v Poprade
V. ročník Športových hier seniorov, ktoré sa uskutočnia v utorok
16. 6. od 10:00 h Pod Skalkou.
Text a foto -ák-

Chcem uviesť vlastnú skúsenosť, ktorá sa možno bude
zdať niekomu malicherná, ale
pre každodenný život v spoločenstve susedov je dosť
podstatná. Ide totiž o mravný
princíp.
V bytovkách, v ktorých žijeme, si susedia navzájom vyberajú(kradnú) letáky, len aby
mali čo najviac do zberu, za
čo dostanú kotúče toaletného
papiera. Akoby ich pár centov
za tento papier z obchodu
zruinovalo. Staré slovenské
porekadlo vraví, že dobrý sused je niekedy lepší ako
vlastná rodina. V tejto dobe
to už neplatí, lebo sused susedovi je skôr vlkom...
V polovici mája na obed
som išla do bytovky na Ul.
9.mája č.10 zaniesť svojej celoživotnej kolegyni a kamarátke blahoželanie k narodeninám aj so sladkosťou vo
forme malého balíčka – s napísanou úplnou adresou. Keďže nebola doma, snažila som
sa dostať balíček do jej
schránky. Ale nevošiel. Trčali
už z nej napoly letáky, tak som
tam pridala balíček, ktorý tiež
zo schránky vyčnieval. Bola
som presvedčená, že kamarátka každú chvíľu príde domov na obed a poštu si nájde.
Večer som jej telefonovala a
ona mi s prekvapením oznámila, že keď prišla domov, le-

táky i balíček boli fuč!
Podotýkam, že vchod do
budovy sa zatvára na guľu,
takže cudzí človek to nebol.
Vzal si všetko bez mihnutia
oka, dopustil sa krádeže a porušil aj listové tajomstvo, lebo
v balíčku bola pohľadnica aj s
vinšom. Okrem letákov, za
ktoré bude mať tento dobrý
sused toaletný papier, mal
ešte aj bonus v podobe sladkosti!
Tomu sa hovorí „dobré svedomie a láska k blížnemu“.
Hlavná vec, že chodíme do
kostola, ale podľa prikázaní
nežijeme. Veselo ich porušujeme. Siedme Božie prikázanie „nepokradneš“ nám nič
nehovorí, ani druhý najdôležitejší zákon Ježiša Krista „miluj
blížneho svojho ako seba samého...“
Moja kamarátka musí prežívať sklamanie zo svojich susedov, s ktorými roky žije v
jednej budove.
Nech sa teda zlodejovi –
zlodejke dobre vodí a hoci
svetský súd ho súdiť nebude,
tomu vyššiemu - Božiemu - raz
neujde... Rovnako, ako všetci
tí, ktorí kradnú poštu susedom asi v každej bytovke, dokonca aj v tej mojej, v ktorej
žijem... A verte mi, že viem o
čom hovorím, teda píšem....
Pozorovateľka Blanka
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Komunitný festival vo Svite
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V dňoch 15. - 16. mája 2015 sa pod záštitou primátora mesta Ing. Miroslava Škvareka konal vo
Svite 1. ročník komunitného festivalu "SVIT.kom", ktorým žil Dom kultúry a celé námestie Jána Antonína Baťu. Organizátori festivalu si dali za cieľ inšpirovať, motivovať, zabávať, vzdelávať a otvoriť
diskusiu o možnostiach zlepšenia kvality života a miestneho rozvoja vedeného komunitou.
úsiliu úzkeho produkčného tímu
(Ivan Zima, Ladislav Raček,
Petra Molnárová, Mária Rušinová) sa zrealizoval prvý festival
komunít SVIT.kom.
Počas piatkového dňa sa
o svoje bohaté skúsenosti prišli
podeliť odborníci zo širšieho
okolia: Slovenské elektrárne
a.s., OCI Banská Bystrica, OZ
GenoFond, OZ Ekoton, OZ
Punkt, Renviro s.r.o., Opre'Cidery s.r.o., SOŠ Svit, ako aj
predstavitelia miestnych komunít (seniori, basketbalisti, Bytový podnik, CVČ, Študentský
parlament, Pro Meliori n.o.,...),
ktorí počas konferencie prezeľPrvý deň festivalu patril
konferencii, ktorej nosnými témami boli environment a komunitný život. Komunitný festival naznačil smerovanie mesta
Svit a jeho víziu pretransformovať sa na „zelené mesto", ktorú
počas konferencie načrtol viceprimátor mesta Svit Ing. Ivan
Zima v spolupráci s miestnym
občianskym združením OZ Ekotón.
Sobota patrila miestnym komunitám, mimovládnym a mestským organizáciám, remeselným producentom potravín. Atmosféru festivalu dotváral počas celého dňa bohatý kultúrny
program a sprievodné akcie.

vali na otázky súvisiace
s ochranou životného
prostredia, zdravou výživou a životom miestnych komunít.
Myšlienka usporiadania komunitného festivalu SVIT.kom nadväzuje
na predchádzajúce aktivity miestnych pobočiek
medzinárodného hnutia
Slow Food a zrodila sa
na jeseň minulého roka.
Pri tvorbe projektu boli
Ladislav Raček (Slow
Food Tatry), Miroslav
Škvarek (vtedy ešte kandidát na primátora
mesta Svit), Ivan Zima

Varenie bryndzových šúľancov so slaninkou išlo primátorom
od ruky.
tovali riešenia energetickej
efektívnosti, mobility, recyklácie
a predstavili úspešné komunitné projekty. Edukačnú konferenciu oživila SOŠ Svit dvomi
módnymi prehliadkami z recyklovateľného materiálu.

Burza kníh
Cieľom festivalu SVIT.kom
bolo osloviť širokú verejnosť
a priblížiť jej nové možnosti ako
žiť v modernej civilizovanej
dobe v súlade s prírodou a so
sebou samým. Prednášky, diskusie, prezentácie a interaktívne tvorivé dielne sa zameria-

(dnešný zástupca primátora),
Petra Molnárová (Slow Food
Pressburg) a inšpirátorky Illah
Van Oijen a Barbara Zavarská
z OZ Punkt. Pre projekt postavený na filozofii „ľudia pre
ľudí“ sa nadchli okolité komunity i mnohí Sviťania. Vďaka

Moderné technológie zvýšili
atraktivitu piatkového dňa prostredníctvom stanu Slovenských elektrárni, ktoré k nám
priniesli zelenú a energeticky
efektívnu dopravu a to elektrobicykle, elektromobily a svoju
vlajkovú loď - elektromobil
Tesla Model S, ktoré boli sprístupnené záujemcom na testovacie jazdy. Pre nadšencov virtuálnej reality sprístupnili i novinku - Occulus Rift s 3D návštevou Energolandu.
Sobotný deň bol festivalový a v rámci neho sa verejnosti predstavili aj miestne spe-

vácke, tanečné, divadelné zoskupenia zo ZUŠ Svit, ZŠ Mierová, FS Jánošík, FS Batizovce,
FS Úsmev, FS Bystrianka, DFS
Popradčan, Heligónka, Sviťanka, Svittasenior. Perličkou
v programe bol Sviťan Tomáš
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Najkrajší strom vo Svite

V rámci Komunitného festivalu študenti SOŠ zorganizovali aj súťaž o najkrajší strom Svitu. Vybrali sme 10
rôznych stromov, ktoré rastú na verejných priestranstvách a ľudia hlasovaním vybrali ten najkrajší. Hlasovalo
474 ľudí a s počtom 156 hlasov vyhral strom č. 1 - jabloň
pri soche Tomáša Baťu pri Spolcentre.

Ženy z Únie žien predstavili svoje šikovné ruky.
Koky s kapelou Cimbalová hudba
Tomáša Kokyho a s jazzovým zoskupením Trio Band De Luxe.
.Na záver programu zneli česko-slovenské hity v podaní skupiny Paralen.
Na svoje si prišli i milovníci dobrého jedla a pitia. Prezentovali sa
tu regionálne a lokálne remeselné
potraviny, farmy, roľnícke prebytky
a taktiež reštauračné služby s menu
s tradičnou receptúrou a s dôrazom
na tuzemský pôvod potravín, ktoré
boli patrične preverené so zámerom podporiť lokálnych producentov. Túto ponuku mali návštevníci
od svitských firiem Tatrapeko, mäsopriemysel Nord, ale i Knižka z neďalekej Hranovnice. Voňali a chutili
i údené pstruhy od miestnych rybárov a dobre padol dúšok piva zo
svitského minipivovaru Buntavar. Aj
Spolcentrum v nemalej miere ponúkol svoje kuchárske i nápojové
špeciality.
Okrem predaja v stánkoch boli
stánky poskytnuté aj komunitám,
ktoré prezentovali tvorivé dielne,
separovaný zber odpadov a aktivity
komunít ako lukostrelci, cyklisti, seniori, CVČ, CSS Batizovce, SOŠ, OZ
Ekotón, Únia žien, basketbalisti, rybári atď.
Sprievodnými a lákavými aktivitami bola výstava zvierat, burza kníh
(Pro Meliori n.o. - Michal Machala)
a Deň fotografie (I Love Photography - Tomáš Rázga). V Dome
kultúry a v parku na stromoch bola
inštalovaná výstava a súťaž fotografií za účasti troch známych českých
fotografov. Hlavnú cenu primátora
a prvé miesto v kategórii nad 18
rokov získala Klaudia Kirschner. SOŠ
usporiadala súťaž o najkrajší strom
na verejne prístupnom priestranstve
- prvenstvo si odniesol nádherne
rozkvitnutý strom z parku pri soche
Tomáša Baťu.
Veľký záujem vzbudilo spoločné
varenie primátorov miest Svit (Ing.
Miroslav Škvarek), Poprad (Ing. Jozef Švagerko) a Liptovský Hrádok

(Mgr. Branislav Tréger, PhD.), ktorí
varili tradičnú slovenskú špecialitu
pod vedením etnologičky a viceprimátrorky Liptovského Hrádku
PhDr. Ivety Zuskinovej z lokálnych
a regionálnych bio potravín, aby
podporili regionálnych producentov. Tu patrí poďakovanie PPD Liptovská Teplička a Mäsovýrobe
Knižka za poskytnutie kvalitných bio
surovín.
Zámerom organizátorov je založenie tradície organizovania festivalu, ktorý upúta pozornosť nielen
na aktivity mesta a potreby jeho
obyvateľov, ale vytvorí podmienky
na vzájomnú kooperáciu a komunikáciu komunít, ktoré spolu dokážu
obdivuhodné veci a oživia naše
mestečko.
Festival komunít nie je len o zábave, jedle, pití, ale aj o edukácií,
ktorá môže prispieť k vyššiemu
dobru spoločnosti, pretože komunity ju priamo ovplyvňujú.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
sa na tomto festivale podieľali. Bolo
ich obrovské množstvo.
Okrem spomínaných komunít
svoju pomocnú „ruku k dielu“ priložili Mestský úrad Svit, Technické
služby, Mestská polícia, Bytový podnik, folkloristi, vystupujúci, dobrovoľní hasiči, dobrovoľníci a zástupcovia komunít, ktorí nám usilovne
pomáhali a stretávali sa s nami.
Bez podpory partnerov by tento
jedinečný festival nebolo možné
uskutočniť, preto aj im patrí veľ ké
„ďakujeme“.
Samozrejme, ďakujeme aj všetkým účastníkom.
Viac informácií nájdete na oficiálnej webovej stránke festivalu
www.svitkom.sk a na facebook profile SVIT.komunity.
Akékoľvek ohlasy, pripomienky,
postrehy, negatíva, ktoré by sa mali
vylepšiť do ďalšieho ročníka zasielajte na maria.rusinova@svit.sk.
Mgr. Mária Rušinová
Foto: Peter Kostka

V Dlhom Klčove
Mesiac máj bol veľmi plodným mesiacom na množstvo aktivít a akcií Centra voľného času.
Posledný májový deň sa členovia Mládežníckeho parlamentu rozhodli navštíviť Dlhé Klčovo, ktoré je jedným
z partnerských parlamentov v rámci spolupráce, ktorá
vznikla na zážitkovom tábore ZA-ŽI TO v rámci projektu
Iuventy – Praktik.
V Dlhom Klčove sa mládežnícky parlament ešte len
rodí, preto sa svitskí mládežníci rozhodli podporiť svojich kolegov.
Spoločne podporili ich folklórnu akciu Šaffovu ostrohu a v neformálnych rozhovoroch trávili spolu jedno
krásne poobedie v malebnej obci na východe Slovenska. Po ukončení prehliadky súborov mali spoločnú
tanečnú aj spevácku aktivitu, ktorá rozprúdila celú mlaď
a bola príjemným osviežením celej folklórnej prehliadky.
Okrem priateľských rozhovorov si členovia všetkých
parlamentov naplánovali ďalšiu neformálnu aktivitu,
ktorá sa bude pre zmenu konať 12-13.6.2015 vo Vranove nad Topľou. Spolu s Mládežníckym parlamentom
vo Svite sa tohto stretnutia zúčastnili aj parlamenťáci
z Vranova nad Topľou.
cvč

Oznam o zatvorení knižnice
Mestská knižnica Svit oznamuje svojim čitateľom,
že v období od 29. júna 2015 do 24. júla 2015 nebude poskytovať výpožičné služby.
Bude zatvorená z dôvodu vykonania revízie knižničného fondu. Podľa § 13 knižničného zákona č. 183/2000
Z. z. každá knižnica, ktorá má do 50 000 knižničných
dokumentov je povinná uskutočniť úplnú revíziu každé
tri roky.
Upozorňujeme čitateľov, aby sa pokúsili momentálne
vypožičané dokumenty vrátiť do 29. júna 2015 a zároveň si stihli vybrať nové knihy na obdobie konania revízie. Tí používatelia, ktorí knihy do konca júna nevrátia,
budú mať automaticky predĺženú výpožičnú dobu dokumentov na obdobie uzatvorenia knižnice. Zároveň
všetkých používateľov prosíme o pochopenie.
DŠ
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Na Mestskom zastupiteľstve 30.4.2015 bol schválený Záverečný účet Mesta Svit
za rok 2014, ktorý Mesto spracovalo v zmysle §16 Zák. 583/2004 Z.z. v znení
zmien a doplnkov.
PRÍJMY

Pôvodný
rozpočet

%
plnenia

Upravený
rozpočet

% plnenia

Skutočnosť

Bežné – spolu

4 961 898

109,32

5 365 368

101,10

5 424 481,94

Bežné – mesto

4 923 053

109,04

5 326 328

100,78

5 367 952,61

Bežné - rozp. org.

38 845

145,53

39 040

144,80

56 529,33

kapitálové-spolu

649 787

65,22

735 841

57,59

423 768,59

kapitálové - mesto

649 787

65,22

735 841

57,59

423 768,59

Kapitálové – rozp. org.

0

0

0

0

0

Medzisúčet (bez FO)

5 611 685

104,22

6 101 209

95,85

5 848 250,53

622 615

164,20

1 040 971

98,21

1 022 303,39

Celkom

6 234 300

110,21

7 142 180

96,20

6 870 553,92

VÝDAVKY

Pôvodný
rozpočet

Finančné operácie (FO)

%
plnenia

Upravený
rozpočet

%
plnenia

Skutočnosť

Správa o hospodáren

Nasledujúca tabuľ ka obsahuje prehľad bežných
plnenie a porovnanie s rokom 2013.
- BEŽNÉ VÝDAVKY
Rozdelenie bežných výdavkov
podľa funkčnej klasifikácie
vrátane RO – školy s PS
Správa Mesta
Bankové poplatky

2
17

Voľby 2014

19 668

19

Splátky úrokov z úverov

67 534

67

637 275

637

Technické služby Mesta Svit (TS)
Poistenie (autá, BRO), účelovky

22 344

22

BRO – bežné

156 677

151

Mestská polícia

191 001

184

Požiarna ochrana

12 093

9

5 217 927

97,30

5 076 908,47

Bežné – mesto

3 315 457

100,33

3 472 213

95,80

3 326 431,10

Bežné - rozp. org.

1 508 892

116,01

1 745 714

100,27

1 750 477,37

Kapitálové-spolu

1 202 402

111,48

1 709 600

78,40

1 340 387,57

Kapitálové – mesto

1 202 402

111,48

1 709 600

78,40

1 340 387,57

0

0

0

0

0

Medzisúčet (bez FO)

6 026 751

106,48

6 927 527

92,63

6 417 296,04

Finančné operácie (FO)

207 549

103,39

214 653

99,97

214 580,62

Celkom

6 234 300

106,38

7 142 180

92,86

6 631 876,66

BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o.

z toho rozpočtové
organizácie jednotlivo
ZUŠ

Pôvodný
rozpočet
10 000

Plnenie
v%
89,58

Upravený
rozpočet
10 000

Plnenie
v%
89,58

Skutočnosť

Šport – priame dotácie

ZŠ Mierová

15 696

133,11

15 891

131,47

20 892,40

ZŠ Komenského

13 149

116,97

13149

116,97

15 379,81
6 170,68

COMENIUS ZŠ M.
Príjmy bežné spolu
Príjmy kapitálové spolu

5 128,08

Veterinárna starostlivosť–útulok

57 245

51

Mestská hromadná doprava

51 000

49

Príprava výstavby, zamerania

10 000

6

Výstavba, projekty, MOS

12 737

9

422 980

422

20 000

19

Kluby dôchodcov

5 072

4

Mestská knižnica

61 044

53

107 841

97

Kultúra
Média (noviny, televízia)

29 400

27

Dotácie–kultúra, sociálne, členské

149 998

147

Materské školy

326 594

315

66 649

56

1 606 744

1 612

138 970

137

50 680

47

181 539

163

Dom opatrovateľskej služby

81 869

67

Sociálna pomoc občanom v núdzi

52 274

38

Rozdelenie bežných výdavkov
podľa zoskupení položiek
vrátane RO - školy s PS

Rozpočet
2014 v €

Skutoč
31.12
v

610 – mzdy

1 916 017

1 875

38 845

145,53

39 040

144,80

56 529,33

0

0

0

0

0

39 040

144,80

56 529,33

Základné školy

Centrum voľného času

38 845

ZUŠ

138 970

99,23

138 970

99,23

137 896,82

Základná umelecká škola

ZŠ Mierová

684 696

111,79

762 402

100,39

765 405,81

Školské jedálne MŠ
Zariadenie opatrovateľskej služby

Výdavky bežné spolu
Výdavky kapitálové spolu
Výdavky celkom

685 226

123,63

844 342

100,34

847 174,74

1 508 892

116,01

1 745 714

100,27

1 750 477,37

0

0

0

-

0

1 508 892

116,01

1 745 714

100,27

1 750 477,37

Príjmy
Výdavky
Bežný rozpočet
5 424 481,94 €
5 076 908,47 €
Kapitálový rozpočet
423 768,59 €
1 340 387,57 €
Príjmy a výdavky spolu
5 848 250,53 €
6 417 296,04 €
Finančné operácie (FO)
1 022 303,39 €
214 580,62 €
Rozpočet s FO
6 870 553,92 €
6 631 876,66 €
Schodok rozpočtového hospodárenia (t.j. bez FO)

prebytok/schodok
+ 347 573,47 €
- 916 618,98 €
- 569 045,51 €
+ 807 722,77 €
+ 238 677,26 €
- 569 045,51 €

Z tohto schodku zisteného podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p sa v zmysle cit.zákona §16 ods.6 vylučujú nevyčerpané
14 380,13 €,
účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2014 zo ŠR vo výške
-583 425,64 €
upravený schodok hospodárenia
807 722,77 €
vysporiadaný zo zostatku finančných operácií
takto:
a) použiť na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu 583 425,64 €
224 297,13 €
b) použiť na tvorbu Rezervného fondu vo výške

332

Spoločný obecný úrad (stavebný)

Príjmy celkom

ZŠ Komenského

663

2 300

105,24

COMENIUS ZŠ K.

687 559
18 735

4 824 349

8 958,36

Skuto
31.12
v

Matričný úrad

Bežné – spolu

Kapitálové - rozp. org.

Rozpočet
2014
v€

620 – odvody

732 777

699

630 – tovary a služby

1 410 201

1 362

640 – bežné transféry

1 091 134

1 071

67 798

67

650 - Splátky úverov – len úroky

Použité skratky v tabuľ ke:
BRO – biologicky rozložiteľný odpad
MŠ – materské školy

6/2015

ní Mesta za rok 2014
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h výdavkov v roku 2014, ich rozpočet,
- KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

očnosť k
2.2014
v€
186,23

% plnenia
96,5

Skutočnosť k
Index
31.12.2013
2014/2013
v€
619 048,24

1,07

Rozdelenie kapitálových výdavkov
podľa funkčnej klasifikácie

Rozpočet
2014 v €

Skutočnosť k
31.12.2014
v€

% plnenia

Správa Mesta – nákup pozemkov

Skutočnosť k
31.12.2013
v€
95 308,78

117,93

92,1

2 098,16

1,01

- osobný automobil

15 536.00

670,07

94,3

14 815,56

1,19

Technické služby Mesta Svit (TS)

667,40

100,0

4 017,29

4,9

z toho: Centrálna zóna Pod Skalkou

48 197,34

534,46

100,0

55 831,16

1,21

8 parkov. miest Pod Skalkou

4 500.00

275,13

100,0

644 326.00

0,99

Projekt – BRO

0,56

Traktorová kosačka

674 330

354 922,97

52,6

668 260

348 853,10

52,2

931 163,16

6 070

6 069,87

100,0

3 790.00

343,78

100,0

39 648,96

388,78

96,6

0

912,68

96,8

171 745,79

1,08

Ms polícia – kamerový systém

4750

4 741,50

99,8

880,75

81,7

7 879,86

1,25

Výstavba, zveľaďovanie mesta

1 025 520

980 723,10

95,6

331,94

100,0

331,94

1.00

z toho: ÚPRM

6 460

2 113,50

32,7

Rekonštrukcia Domu smútku

881,48

90,6

53 796,39

0,96

Kúpa 74-bytového domu

953,34

97,9

40 648,93

1,23

Projektové dokumentacie

447,40

64,5

7 660,19

0,84

Streetbalové ihrisko

079,16

71,3

2 277,65

3,99

Sídlisko E – komunikácia

980.00

100,0

438 652,92

0,96

Jilemnického, Štúrova

19 315,13

30 000

9 673.00

3 311

3310,33

32,2

409 415,42

21 700

0,91

831,21

95,3

3 914,18

1,23

Cesta Kpt. Nálepku

266 712

718,84

88,0

50 206,86

1,07

Dopravné značenie

3 333

910,28

90,8

80 112,71

1,22

ZOS – rekonštrukcia kotolne

247,97

92,7

25 631,85

1,06

Informačná tab.-náučný chodník

2 665

1 342,80

50,4

005,15

91,7

138 862,73

1,06

Nová budova MsÚ – rozhlas

3 500

2 932,38

83,8

601,21

96,6

269 432,60

1,17

Nová budova MsÚ – rekonštrukcia

502 819

501 859,71

99,8

756,60

85,2

53 079,90

1,07

Odtok vody z jazera – prípr.práce

7 620

7 619,68

100.00

580,55

100,36

1 475 488,75

1,09

Príprava pozemkov na IBV

33 000

33 000.00

100.00

18 549,56

12 000

11 187,36

93,2

4 000

3 849,60

96,2

254 797,78

95,5
8 846,12
16 088,30

896,82

99,23

151 201.00

0,91

Detské ihrisko Pod Skalkou

079,24

92,9

45 104,77

1,04

Autobusový prístrešok

913,91

90,3

159 138,20

1,03

Športová hala - rekonštrukcia

77 100

76 464,90

99,2

432,85

82,4

63 407,29

1,06

Obradná sieň – Dom kultúry

73 000

72 572,06

99,41

801,32

74,2

30 024,68

1,29

čnosť k
2.2014
v€

% plnenia

Skutočnosť k
31.12.2013
v€

692,14

97,90

1 744 273,91

1,08

648 608,66

1,08

96,60

1 123 142,96

1,21

924,43

98,24

1 084 001,91

0,99

797,96

100.00

55 831,16

1,21

MOS – malá obecná služba
RO – školy s PS – rozpočtové organizácie –
školy s právnou subjektivitou

7 862
97 197,65

98,5

95,41

1 800.00

3 049,67

700.00

172,12

3 759 770,42
3 213 050.00

Cesta SNP

321,82

1 006 965,63

Šport: Futbalový štadión

5 000

Použité skratky v tabuľ ke:
BRO – biologicky rozložiteľný odpad
VP – verejné priestranstvá
IBV – individuálna bytová výstavba

(Pokračovanie na nasledujúcej strane)

(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
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Prehľad o stave a vývoji dlhu za rok 2013, 2014.

K 31.12.2013 vzrástli záväzky oproti roku 2012 (4 112 063,74
€) na 6 317 516,53 € t. j. o 53,63 % z dôvodu prijatia nového
úveru ŠFRB na 74-bytový dom, aj keď bola položka znížená
o splátky istín úverov. Nárast z uvedeného dôvodu práve u dlhodobých záväzkov, ktoré vzrástli čiastky 5 847 411,62 €, z toho 5
655 862,62 € v dlhodobých a 191 549 € v krátkodobých záväzkoch. Nárast bol predovšetkým z dôvodu nového úveru ŠFRB vo
výške 2 241 475,- € na 74-bytový nájomný dom.
K 31.12.2014 poklesli záväzky oproti roku 2013 (6 317 516,53
€) na 5 896 396,35 € predovšetkým dôvodu splácania istín úverov,
ktoré sú evidované účte 479 – úvery ŠFRB. Zostatok týchto úverov
k 31.12.2014 predstavuje čiastku 5 651 891,72 €, čo je oproti
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stavu k 31.12.2013 pokles o 224 519,90 € splátky istín za rok
2014.
V súčasnej dobe spláca Mesto Svit šesť úverov zo ŠFRB na výstavbu bytových domov a jeden bankový úver (Prima banka a.s.)
za bývalú príspevkovú organizáciu MsPBHaS Svit mesto splatilo
v roku 2014. Zostávajúce úvery ŠFRB. Od 1.1.2014 ŠFRB preniesol
správu všetkých úverových zmlúv do Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a.s. (ďalej len “SZRB”).
V priebehu roka 2014 nevyužívalo mesto žiadny kontokorentný
úver na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami, lebo finančná situácia mesta si v priebehu roka nevyžiadala
čerpanie takého úveru.

Príspevková organizácia zriadená Mestom Svit

Mesto Svit má jednu príspevkovú organizáciu, a to Technické
služby mesta Svit. Tržby 825 305,80 € boli vo výške 778 227,88
€ z hlavnej činnosti, 47 047,92 € z podnikateľskej činnosti. Pričom
príspevok Mesta z uvedenej čiastky bol vo výške 643 345 €, t.j.
82,67%. Tržby z vlastnej činnosti 154 119,56 €, výnosy z kapitálo-

vých transférov – odpisy vo výške 27 467,06 €, kapitálový transfer
od Mesta 6 444,05 €, bežný transfer od Mesta vo výške 638
275,13 €. Technické služby Mesta Svit dostali priamo na bežný
účet prostriedky vo výške 643 345 € ako príspevok, z toho 637
275,13 € ako bežný a 6 069,87 € ako kapitálový.

Za svoju obchodnú organizáciu BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o., sa
zúčtovanie vykonáva len za dotáciu vo verejnom záujme Rehabilitačné stredisko vo výške 137 200 € takto:
Pridelená dotácia
Vyčerpaná dotácia
Rozdiel
137 200 €
137 200 €
0
Ostatné prostriedky vo výške 285 780 € sa nezúčtovávajú, lebo
táto organizácia spolupracovala s Mestom cez dodávateľsko-odberateľské vzťahy v zmysle zmluvy o výkone správy. Spravuje
okrem bytových domov aj nebytové priestory mesta vrátane budovy MsÚ. Oproti roku 2013 je to 96,59%. Dotácia na Rehabilitačné stredisko je v rovnakej výške ako v roku 2013. Samotné

hospodárenie spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o., bolo prerokované na zasadnutiach Dozornej rady tejto spoločnosti za
účasti primátora Mesta Svit (Valné zhromaždenie spoločnosti)
a v konečnom dôsledku predložené ako samostatný materiál na
zasadnutie MsZ vo Svite. Hospodárenie tejto spoločnosti je samostatnou kapitolou, ktorá sa predkladá na Dozornej rade spoločnosti a schvaľuje Valným zhromaždením a MsZ Mesta Svit formou výročnej správy spoločnosti. Po ukončení roka 2014 v rámci
účtovnej závierky bol vyčíslený výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 5578 € a po zdanení 2 527 €. Uhradená daňová
licencia 2880 € + 170 € ako zrážková daň z úrokov.

Obchodná organizácia založená Mestom Svit so 100%-nou účasťou Mesta Svit

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých Suma skutočne použi- Rozdiel – vrátenie
fin. prostriedkov
tých fin. prostriedkov

ZŠ Mierová

113 875.00

113 856,81

18,19

ZŠ Komenského

103 996,14

103 981,28

14,86

ZUŠ

137 596,82

137 571,64

25,18

Fond rozvoja bývania (FRB)
stav FRB 31.12.2014
103 792,48 €

-prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR, ÚPSVaR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých Suma skutočne použi- Rozdiel – vrátenie
fin. prostriedkov
tých fin. prostriedkov

ZŠ Komenského

720 394

716 304,56

4089,44

ZŠ Komenského

2 940

2 940.00

0.00

ZŠ Mierová ŠR

643 658

638270,23

5387,77

Mesto Svit prideľuje prostriedky jednej súkromnej škole, ktorá má sídlo v meste Svit
a tou je Súkromná základná umelecká škola Fantázia, ktorej zriaďovateľom je spoločnosť
Fantázia Svit s.r.o. vo Svite, ktorá je financovaná v zmysle §6 zákona č. 596/2003 Z.z. v
znení neskorších predpisov. Tieto prostriedky sú schvaľované už pri schvaľovaní rozpočtu.
Škola, školské zariadenie

SZUŠ Fantázia

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
134 516.00

Suma skutočne použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

134 516.00

0.00

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Mesto v roku 2014 poskytlo dotácie v súlade s §7 ods. 7 zákona č. 583/2004 z.z. v
z.n.p. a s VZN č. 5/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z Rozpočtu Mesta
Svit v úplnom znení s Dotatkom č. 1/2012 právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Oblasť

Schválené

Vyúčtovné

Sociálna oblasť
Kultúra a cirkev
Šport
Dotácie a dary primátora – rôzne

5 300.00 €
5 000.00 €
19 800.00 €
550.00 €

3 248,54 €
5 000.00 €
19 700.00 €
550.00 €

HOSPODÁRENIE S FONDAMI
MESTA
Mesto Svit má vytvorené tieto fondy:

Nevyčerpané
2 051,46 €
100.00 €

Rezervný fond (RF)
stav FR 31.12.2014

225 838,12 €

Investičný fond -uzn. 81/2008
29.5.2008 (IF)
stav IF 31.12.2014
30 410,08 €
Celkový stav prostriedkov na účtoch a v
pokladni Mesta Svit ku dňu 31.12.2014
predstavoval čiastku 666 039,32 €.

HODNOTENIE PLNENIA
PROGRAMOV MESTA
je samostatnou prílohou k Záverečnému
účtu Mesta Svit za rok 2014
Záverečný účet bol pred jeho schválením zverejnený na úradnej tabuli Mesta
ako aj na webovej stránke k pripomienkovaniu a v súčasnej dobe tak, ako aj priebežné správy o jeho hospodárení je
možné tento materiál vidieť aj na webovej
stránke www.svit.sk a samozrejme je k nahliadnutiu aj na Mestskom úrade – Oddelení ekonomických činností.
Ing. Alena Balogová
ved. odd. EČ a SMM

Mesto Svit
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Pozývame vás na

Dni mesta Svit
26. - 27. júna 2015

26. jún 2015

17.00 - Dom kultúry Svit

Slávnostné odovzdávanie Cien mesta a Cien primátora mesta

V programe vystúpi: IUVENALIS KVARTET so sólistami Jaroslavom Dvorským
a Luciou Knotekovou

27. jún 2015 od 11.00

- parkovisko pred AB Chemosvit, a.s. Svit
Účinkujú:

l UJO ĽUBO - pesničkovo-tanečno-zábavné vystúpenie pre deti l Detské
mestečko - maratón súťaží, hier a zábavy pre deti, detské atrakcie l Základné
školy l ZUŠ Svit- ĽH Mlátok a DSS Kolovrátok l Tanečné krúžky CVČ l SZUŠ
Fantázia Svit l FS Jánošík - prípravka l Módna prehliadka SOŠ Svit l Spevokol
Senior l Zábavná skupina Svittasenior l Dychová hudba Sviťanka l
Folklórna skupina a ĽH Bystrianka l FS Jánošík l FS Jánošík Senior l
STANISLAV SALANCI a ĽH PREŠOVČAN l BOŽANKA – melódie Jadranu l
BENEFIČNÝ KONCERT MESTA SVIT A NADÁCIE CHEMOSVIT
19.00 - parkovisko pred AB Chemosvit, a.s. Svit
SEXIT
BEÁTA DUBASOVÁ
RAKBY

Sprievodné akcie:
V. ročník Okresných športových hier
seniorov
Kvapka pre mesto - darovanie krvi
IX. Olympiáda materských škôl
Vernisáž výtvarných prác ZUŠ
Záverečný koncert
Hug day - medzinárodný deň objatia
(Mládežnícky parlament mesta Svit)
Do práce na bicykli - vyhodnotenie
Hokejbalový turnaj žiakov ZŠ a SŠ
Nohejbalový turnaj 3-členných
družstiev
Svitský expres
Občerstvenie, stánky

16. jún 2015 od 10.00-13.00 hod.
19. jún 2015 od 9.00-12.00 hod.
22. jún 2015 o 9.00 hod.
23. jún 2015 o 16.15 hod.
23. jún 2015 o 17.00 hod.
25., 26. jún 2015

Dom kultúry Pod Skalkou
Centrum voľného času
Futbalový štadión Svit
ZUŠ
ZUŠ
ulice mesta

25. jún 2015 o 16.00 hod.
26. jún 2015 o 15.00 hod.
27. jún 2015

Obradná miestnosť v DK
Mladosť Svit
ZŠ Mierová Svit

27., 28. jún 2015

Železničná stanica Svit
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MS SČK vo Svite
a Národná transfúzna
služba Poprad
sa obracajú na svojich darcov, občanov a mládež v meste Svit a okolí s výzvou pre darovanie krvi mobilnou jednotkou v akcii

„KVAPKA PRE
MESTO“
ktorá sa uskutoční dňa 19. 6.
2015 od 9.00 do 12.00 hod.
v Centre voľného času v budove MsÚ Svit.

Spoločenská kronika

12

Z NARODILI SA

Lukáš Franek, Nicolas Martin Kubis, Viliam
Erhard Rochallyi, Samuel Gaži

Y MANŽELSTVO UZATVORILI

Michal Hanč a Jana Orolínová, Ján Ilavský
a Vladimíra Držková, Juraj Kendra a Zlatica
Pjataková, Tomáš Koščák a Nikola Mihoková,
Vladimír Zentko a Lucia Čekanová, Ing. Andrej Timkovič a Ing.Martina Vojtašková.

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ - máj

70 ROKOV

Vladimír Šimon, Štefan Rošinec, Ján Greš,
František Klein, Margita Krotáková.
75 ROKOV
Milan Kolenčík, Jolana Tokárová, Marta Kotorová.
80 ROKOV

Zápis

Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA

vám ponúka štúdium v týchto odboroch:
HUDOBNÝ klavír, organ, husle, gitara, zobcová flauta, spev, zborový spev
TANEČNÝ klasický tanec, moderný tanec, scénický tanec, jazzový tanec
VÝTVARNÝ kresba, maľ ba, grafika, keramika
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ malé javiskové formy, divadelné hry
AUDIOVIZUÁLNY práca s fotografiou, videom a grafikou od 10 rokov

Zápis od 15. do 30. júna 2015
v budovách ZŠ Komenského, ZŠ Mierová - Svit
www.skolafantazia.eu
e-mail.info@skolafantazia.eu
Prihlášky prijímame aj prostredníctvom internetu

= Spomienky
V máji sme si pripomenuli 5.výročie úmrtia nášho
otca, starého otca
a pradedka
DANIELA TAJÁTA.
Všetci, ktorí ste
ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku. Ďakujeme.
Smútiaca rodina

Uplynulo už 5 rokov od chvíle, čo
sme do večnosti
odprevadili nášho
drahého manžela,
otca a starého otca
JOZEFA BUJDOŠA.
Denne na neho
spomíname a pokiaľ ste ho poznali, prosíme vás, venujte mu taktiež tichú spomienku.
Ďakuje smútiaca rodina

„Čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a v srdci žiaľ.
Odišiel si tíško ako deň,
no v našich srdciach zostáva spomienka len.“
12. júna si pripomíname smutné 5.výročie,
kedy nás náhle opustil náš milovaný syn
Stanislav KLEIN.
S láskou i bôľom v srdci spomínajú rodičia,
bratia a sestra s rodinou. Vy, ktorí ste ho
poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku.
Ďakuje smútiaca rodina

Ján Vytykač, Mária Matošová, Apolónia Tvaružková.
85 ROKOV
Žofia Brková, Angela Baďurová, Anna Šoltesová.
90 ROKOV
Veronika Jendrálová, Ján Chlebo, Emília Paveleková.
91 ROKOV
MUDr.Vladimír Meduna
92 ROKOV
Margita Miškovičová
93 ROKOV
Helena Hlinická

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Štefan Pavličko(83), Mária Obtulovičová (68),
Jozef Novotný (59).

INZERCIA

n Byliny odstránili hemoroidy
a psoriázu. Tel. 0905 801 108.

n Kúpim samostatne stojaci alebo
zväčšený poldom vo Svite. Č.Tel.
0918 316 647.
n Hľadám prácu – upratovanie v
domácnosti. Č.t. 0915 942 382.

= Poďakovanie

5. mája sme sa naposledy rozlúčili s našim drahým
zosnulým VLADIMÍROM ŠTERBÁKOM.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k dôstojnej rozlúčke s ním – pánovi kaplánovi a jeho asistencii, organistovi Petrovi Čapóovi, Veronike Žoldákovej
z MsÚ, Pohrebným službám a hudobníkom J. Hurajtovi a T. Kokymu. Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti, kvetinové dary a snahu zmierniť náš veľký
žiaľ.
Smútiaca rodina
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Na konferencii rezonovalo Slovensko
Celoškolská odborná konferencia ZŠ Mierová napísala
už svoj už šiesty ročník. Tentokrát sa niesol pod názvom
SLOVENSKO.
Okrem vzácnych hostí naše
pozvanie prijali aj rodičia a starí
rodičia, pedagógovia, samotní
žiaci, ba privítali sme aj našich
bývalých žiakov, autorov príspevkov minulých ročníkov
konferencií.
Nelka, Dominika, Zuzka
a Marko sa s nami podelili nielen s informáciami o ich ďalšom smerovaní, ale predovšetkým povzbudili svojich býva
lých spolužiakov k takejto forme aktívnej práce aj v budúcnosti. Počas konferencie nás
žiaci svojimi prezentáciami, postermi a videami previedli históriou, prírodnými krásami, kultúrou, pamiatkami či mnohými
ďalšími zaujímavosťami našej
krásnej vlasti.

Program tvorilo 16 príspevkov, v ktorých vystúpilo 52 žiakov 1.-9. ročníka. Prítomných
zaujali prezentácie Bojnice,
Slovenské klenoty, Slovenskí
vynálezcovia, Chránené živočíchy Slovenska, Dejiny Slovenska v kocke, prvotiny Vy-

soké Tatry, Bratislava, poster
Chránené rastliny územia
Baba. Naše vedomosti o Slovensku boli preverené „päťminútovkou“ v podaní žiakov 5.B
a 8.B triedy.
Milé hudobné a tanečné vystúpenie si pripravili žiaci pr-
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vého stupňa (na obrázku).
V ankete o „naj“ projekt získala
najviac hlasov svojou premiérovou prezentáciou „Kone“
Dáška Ammerová zo 4.B triedy,
druhé miesto obsadili Aď ka
Neuvirthová z 9.A a Zuzka
Krettová z 9.B triedy, s prezentáciou „Our Country“ a s prezentáciou „Slovenské ľudové
kroje“ sa Emmka Brontvayová
a Kristínka Jančeková zo 7.B
triedy umiestnili na treťom
mieste. Sprievodným programom konferencie boli vystavené projekty, literárne a výtvarné práce žiakov, ale i 3D
modely a makety.
Za množstvo získaných vedomostí a inšpirácií ďakujem pedagógom, ktorí v priebehu celého školského roka aj takýmto
spôsobom vzbudzovali u žiakov
záujem o Slovensko, ale i samotným žiakom, ktorí nám nadobudnuté vedomosti zaujímavou formou odprezentovali.
Ing. E. Berezovskijová
garant konferencie

Expedícia Mars

„Zdravie je ako perla v mori, ktorú si treba chrániť,
pretože len ak sme zdraví, nechýba nám nič ku šťastiu.“

O zdravie je však potrebné sa starať v každom období života. Jednou z neoddeliteľných súčastí celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie je aj pohyb.
Práve pohyb a zdravý spôsob života sa objavuje v cieľoch viacerých vyučovacích predmetov, napríklad telesnej a športovej výchovy, biológie či etickej
výchovy.
19. mája 2015 sme za účasti primátora, viceprimátora, zástupcov mesta,
škôl a športovcov, slávnostne otvorili vonkajšie fitness. Veríme, že prostredníctvom skvalitnenia vyučovacieho procesu vonkajším fitness sa nám podarí
u žiakov vypestovať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, ktorý sa stane základným
predpokladom schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie.
Ing.Elena Berezovskijová, riaditeľ ka ZŠ Mierová, Svit

Pomáhame. Tentoraz Nepálu.

Tak, ako každoročne, aj tohtoročný výťažok z predaja Modrých gombíkov
UNICEF bol pôvodne určený na pomoc deťom v Afrike.
Bol. Ale ničivé zemetrasenie, ktoré pripravilo o život približne 7000 ľudí,
zranilo okolo 14000, zničilo približne 130 000 domov a ďalších 85 000 domov
poškodilo, primälo Slovenský výbor UNICEF, aby výnimočne účel zbierky
zmenil. Na pomoc Nepálu.
Toto rozhodnutie sme i my pokladali za správne a s o to väčším zanietením
sme Modré gombíky predávali. V triedach našej školy i v uliciach nášho mesta.
Podarilo sa nám vyzbierať celkovo 332,07 eur. Áno, vieme, je to kvapka v
mori. Ale z takýchto kvapiek vznikne rieka pomoci. Ďakujeme za Vaše pochopenie a príspevky.
Vaše ôsmačky a deviataci ZŠ Komenského

Rád by som vám porozprával o tom,čo mi
vlastne dala a v čom mi pomohla Expedícia
Mars.
Počas finále som prežil 61,5 hodinovú simuláciu.
Vďaka nej teraz Expedícia Mars drží rekord v najdlhšej študentskej simulácii v Európe. Bol som jedným z členov tejto posádky a musím povedať, že
sme si to tam všetci užili. Teraz mám veľa spomienok
na veselé, ale aj ťažké situácie. Napríklad keď v našej
„lodi“ vypukla biologická nákaza. Vtedy palubný
astronóm a lekár otvorili zapečatenú misku. Mali sa
od nás držať ďalej a urobiť všetko preto, aby s nami
neprišli do kontaktu. Namiesto toho však do hlavnej
miestnosti vstúpil astronóm ktorý nám oznámil, že
je nakazený. Samozrejme, nakazil aj ďalšieho člena,
ktorý nám potom chýbal pri riešení ďalších problémov. Tiež som si užil Euro Space Centrum, kde som
si vyskúšal nulovú gravitáciu, opravovať družicu,
chôdzu po mesiaci, robil som experimenty s vákuom
a hlavne som si skúsil let raketoplánom. Poviem
vám, že to nebolo najľahšie. Komunikácia prebiehala
len v angličtine a musel som vedieť kedy sa má
ktoré tlačidlo zapnúť, aby sme napríklad neodpojili
skôr záložné motory raketoplánu.
Predošlé expedície boli iné. Toto bola 11. expedícia, v ktorej sme prekonali európsky rekord. Bol
som pozvaný na stretnutie s ministrom školstva Českej republiky Marcelom Chládkom. Samozrejme,
že som ho prial. Prešli sme sa Prahou, po stopách
slávnych vynálezcov. Navštívili sme aj knižnicu Českej akadémie vied. V Liberci v IQlandii som organizoval workshopy,čo mi ako dôstojníkovi architektov bude treba. Účinkoval som v štúdiu retro
v Českom rozhlase, no hlavne sme odštartovali nový
ročník Expedície Mars s novým maskotom Igráčkom.
Tak čo, stojí Expedícia Mars za to? Jednoznačne
áno, preto neváhajte a zúčastnite sa jej tento ročník
aj vy.
Adrián Bartko

Mesto Svit

Príklad hodný pochvaly

Väčšina z nás má rada poriadok a
čistotu doma ale i v blízkom okolí. Ale
ako tomu predchádzať, aby najmä pri
prechádzkach prírodou, či v uliciach
mesta sme sa nestretávali s odhodenými plastovými flašami, papiermi či
inými odpadkami, ktoré znečisťuju okolie a v každom prípade patria do nádob
na to určených? Je to všetko v nás. Je
pravda, že v minulosti sa tomu nevenovala taká pozornosť, chýbala aj environmentálna výchova na školách, od
občanov sa nevyžadovala separácia
odpadov, nebolo ani ministerstvo životného prostredia atď. Bola jedna
kuka-nádoba pre rodinu na odpadky a
tam sa hádzalo z bytu všetko.
V meste Svit sa od roku 2002 separuje. Na príslušných miestach pred bytovými domami sú na to označené nádoby, TSM vypracovali harmonogram
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odvozu odpadov, a predsa, čistota
v meste v okolí zberných nádob sa nedodržuje. A spôsobujeme si to sami.
Na separovanie si zvykáme všetci, no
nie všetci aj strikne dodržujeme pravidlá. Tu musí nastať aj zo strany Technických služieb, škôl a mestských médií
ešte viac osvety, a to už od materskej
školy, ale najmä v rodinách. Jednoducho to musíme všetci obyvatelia nášho
mesta dostať do krvi.
Ja som taký svetlý príklad videl 20. 5.
ráno pred ZŠ na Ul mieru. Žiak tejto
školy, siedmak Matej Kováč šiel s bratmi
do školy a vedľa chodníka uvidel odhodenú plastovú fľašu. Na moje prekvapenie od bratov odišiel, fľašu zo zeme
zodvihol a cca 20 m ju odniesol do odpadového koša. Tu vidieť už jeho vzťah
k čistote a poriadku. Hodný príklad pochvaly! Čo poviete, keby sme takéto príklady častejšie zverejňovali?
-ák-

Botanikiáda 2015 s úspechom našich

V priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ Košice sa v máji konalo regionálne kolo
projektu Botanikiáda. Účasť si vybojovalo 70 žiakov 5. ročníka z 35 ZŠ Prešovského a Košického kraja. Podujatie malo podtitul „Čo ukrývajú stromy“.
Pre žiakov bola zorganizovaná odborná prehliadka skleníkov a areálu Botanickej
záhrady UPJŠ pod vedením študentiek Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Počas nej
žiaci zároveň riešili rôzne úlohy o rastlinách, pričom za svoje odpovede získavali
body podľa ich správnosti. V závere
organizátori odmenili diplomom
a vecnými cenami šesticu najúspešnejších žiakov, ktorí získali plný počet bodov. Bola medzi nimi aj Alexandra Smolková z 5. B našej školy.
Tesne za ocenenou pozíciou sa
umiestnil náš druhý zástupca Patrik
Lihan z 5.A - mal smolu, pretože od
ocenenia ho delila jediná otázka, na
ktorú odpovedal nesprávne.
Organizátorom Botanikiády patria
naše slová uznania a obrovské „ďakujeme!“ RNDr. Danica Božová,
ZŠ Mierová Svit

Splnený sľub záhradkárov

DENNÍK POLÍCIE
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n 26. apríla sa dostavila na útvar Mestskej polície
pani Zuzana Bigasová, ktorá priniesla so sebou detský bicykel, ktorý našla pri nádobe na odpadky.
O pár dní neskôr sa prihlásil majiteľ bicykla, ktorému
bol bicykel odovzdaný po jeho predchádzajúcom
popise.
n 27. apríla hliadka štátnej polície v súčinnosti
s mestskou políciou riešili vzájomné napadnutie medzi fanúšikmi na futbalovom štadióne po skončení
zápasu. Išlo o skupinu 6 fanúšikov z Pušoviec, ktorí
okrem potrhaného oblečenia neutrpeli žiadne iné
poškodenie. Poverený delegát zápasu spísal o celom
napadnutí fanúšikov zápisnicu.
n 28. apríla občan Batizoviec vysypával do veľ kokapacitného kontajnera stavebnú sutinu. Mestská
polícia ho v danej činnosti zastavila a udelila mu blokovú pokutu.
n 30. apríla bol telefonickou informáciou nahlásený požiar pri studničke. Po príchode hliadka skonštatovala, že horí malá plocha trávnatého porastu.
Privolaní hasiči požiar uhasili.
n 30. apríla bola hliadka mestskej polície požiadaná vedením Špeciálnej základnej školy o prehľadanie mesta, pretože piati žiaci im nepozorovane
ušli. Za krátky čas boli nájdení a predvedení do školy.
n 1. mája museli zasahovať hliadky polície pri verbálnom spore medzi susedkami v Domove mládeže.
Etela B. a Anna L. bývali v jednej bunke a navzájom
si nadávali, neznášali sa. Po dohode s pracovníkmi
internátu, že jedna zo žien musí byť presťahovaná
na inú izbu, polícia daný problém uzavrela.
n 3. mája sa z okolia čistiacej stanice šíril hustý
dym. Pochádzal zo zberných surovín, kde dvaja muži
pálili káble v starej vani. Pálenie museli okamžité
ukončiť.
n 9. mája priniesol Rastislav Kravčúk z Popradu
peňaženku, v ktorej okrem dokladov bola hotovosť
668€. Peňaženka patrila občanovi z Lučivnej, ktorý
si ju po oznámení prevzal.
n 19. mája sa v herni Baba dvaja konzumujúci návštevníci začali biť. Jaroslav B. a Milan K. si najprv
vymieňali názory a potom došlo k bitke, pri ktorej
mal jeden z nich zakrvavenú tvár, ošetrenie RZP odmietol.

V jeseni našu škôlku navštívil predseda Okresného združenia
záhradkárov Jozef Kalakaj pri príležitosti Dňa jablka a vtedy nám
sľúbil dve sadeničky ovocných stromčekov. 5. mája svoj sľub
dodržal. Zabezpečil nám a zasadil malé ovocné stromčeky - jablone, pričom mu pomáhali deti z MŠ a pani poslankyňa MsZ
vo Svite MUDr. Ivana Švagrovská. Ďakujeme a sľubujeme, že sa
o stromčeky budeme príkladne starať. Deti z MŠ na Školskej ul.

Kráčajte s nami
pre naše mamy
Pri príležitosti osláv Dňa matiek CVČ vo Svite 7. mája zorganizovalo stretnutie Kráčajte s nami pre naše mamy. Mamičky na materskej dovolenke sa stretli dopoludnia pred Kolibou, odkiaľ sa vydali
na pochod ulicami mesta so svojimi ratolesťami v kočíkoch do
areálu CVČ. Tu už na nich v Baby Centre čakali hračky, tabule na
maľovanie, hry aj sladká odmena. Hlavnou myšlienkou pochodu
bolo prejaviť úctu a vďaku mamám, najbližším a najdrahším bytostiam za ich obetavosť, prebdené noci, pochopenie a bezhraničnú
lásku. Na stretnutí sa mamičky spoznávali, vymieňali si skúsenosti,
poskytovali rady a deti sa zabávali.
NK

Mesto Svit
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Talenťáčik
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Už po tretí krát sa talentované deti našej Materskej školy vo
Svite prezentovali na regionálnej súťaži talentov detí predškolského veku pod názvom TALENŤÁČIK.
Tohoročný TALENŤÁČIK sa konal vo Vikartovciach. Zúčastnilo sa ho
10 prihlásených materských škôl. Našu MŠ úspešne prezentovali dve
dievčatká, Nelka Pristašová a Karinka Kostyšáková s básňou „Žabiatko“. V kostýmoch žabiek dopĺňali prednes dramatizáciou. Okrem
diplomu a vecných cien boli za svoj krásny výkon odmenené aj búrlivým
diváckym potleskom. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník TALENŤÁČIKA,
ktorý nám dáva možnosť predstaviť talentované deti v oblasti hudobnej, tanečnej a literárno-dramatickej.
Mgr. A. Hurčalová
Foto: M. Zentková

EXHIBIČNÝ zápas

vo futbale hviezd a legiend svetového
futbalu sa nevidí len tak každý deň.

Členovia CVČ sa dňa 29.5.2015 zúčastnili tohto zápasu v Poprade na futbalovom štadióne Národného futbalového centra.
Okrem povzbudzovania mali možnosť naši členovia futbalového
krúžku stretnúť sa s priamymi účastníkmi zápasu pri podpisovej
akcii a fotení sa s legendami futbalu.

Hasičský talent zo Svitu
s novým slovenským rekordom

V Bytči sa v sobotu 9. mája 2015 konalo 1.kolo hasičskej
ligy v behu na 60 m prekážok „BYTČIANSKA 60-KA“, ktorého organizátorom bol Dobrovoľný hasičský zbor Bytča.
Pretekári súťažili na trávnatej dráhe na miestnom futbalovom
štadióne. Excelentný výkon podal mladý hasičský talent zo
Svitu Tomáš Štinčík (prvý sprava) reprezentujúci DHZ Svit.
Okrem prvenstva s výrazným náskokom v kategórii mladších
žiakov vytvoril i nový slovenský rekord na tejto trati - 14,53 s.
Po návrate pod Tatry sa 11-ročný žiak ZŠ Mierová Svit vyjadril
veľmi skromne: „Bežal som ako som vedel a bol z toho nový
slovenský rekord.“
Súťaže sa zúčastnila i jeho 8-ročná sestra Magdalénka Štinčíková, ktorej sa podarilo tiež vybojovať medailové umiestnenie - v kategórii mladších dievčat obsadila 2. miesto časom
17,64 s.
31. 5. v Opave v súťaži mladých hasičov Globus Cup Tomáš
znovu bodoval - stal sa prvým hasičom z kategórie mladších
žiakov, ktorý „dal trinástku“ - jeho výsledný čas bol 13,78 s.
RNDr. Danica Božová

Majstri Slovenska
z roku 1995

V máji od 12. – 14. mája v roku 1995
sa vo Svite uskutočnil finálový turnaj
starších minižiakov vtedajšieho basketbalového klubu Chemosvit. Od
tej doby uplynulo 20 rokov a v spomienke na aktérov tohto úspechu sa
vraciame fotkou M. Talarčíka po získaní zlatých medailí majstra Slovenska.
Stojaci zľava: Mgr. Miroslav Jurčák, tréner, Miroslav Lunter, Milan Polovka, Jozef
Krajčo, Róbert Reichwalder, Michal Orolín, Martin Vnenčák, Ján Ilavský, Róbert
Grainda, Ing. Marian Reichwalder, vedúci
družstva.
Kľačiaci zľava: Anton Gavel, SašaTalár,
Ondrej Novák, Ján Kovalčík, Adam Zubaj, Miroslav Novotný, Juraj Bednárik.

Mesto Svit
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Kadeti majstrami Slovenska

Basketbalová sezóna 2014/2015 sa pre mládežnícke družstvá skončila v máji záverečnými finálovými turnajmi o titul
majstra Slovenska. Veľkú radosť priaznivcom basketbalu
vo Svite a okolí urobili tri mládežnícke družstvá BKM Svit,
ktoré do nich postúpili. Boli to mladší žiaci s trénerom Ing.
Michalom Madzinom (skončili na 6. mieste), žiaci s trénerom Rudolfom Kovalíkom (6. miesto) a posledný májový
víkend bol úspešný pre kadetov, ktorí sa pod vedením trénera M. Madzina stali majstrami Slovenska a získali zlaté
medaily.
O úspechu kadetov BKM Iskry a v Poľsku a pred Veľ kou noSvit sme sa rozprávali s tým naj- cou sme hrali v Ostrave na mepovolanejším, trénerom M. Ma- dzinárodnom turnaji, kde z 13
družstiev sme skončili na 3.
dzinom.
l Ako sa rodil tento významný mieste. Takto rozohratí sme išli
na finálový turnaj do Žiliny so
úspech?
stupovali proti Sp. N. Vsi. Mal som
Postupne. Družstvo som pre- zámerom potrápiť družstvá v boji obavy, ako to dopadne, ale navzal pred tromi rokmi od trénera o titul.
koľ ko sme nevedeli ako skončíme,
Rudolfa Kovalíka a môžem pove- l A to sa nakoniec podarilo. tak sa hráči opäť zomkli, ukázali
dať, že vo veľmi dobrom stave po Ako prebiehal turnaj?
silu kolektívu a nič nenechali na
Prvý zápas sme hrali v piatok náhodu. S vervou sa pustili do súhernej i morálnej stránke. Chlapci
totiž chceli niečo dosiahnuť, a to s Interom, oba kolektívy tento pera a vyhrali o 14 bodov.
aj mňa, ako trénera, veľmi moti- prvý zápas v turnaji odohrali v ner- l Ako ste tento úspech oslávili?
vovovalo do ďalšej práce s nimi. vozite, no moji chlapci sa s tým
Keď sme držali v rukách pohár
Začiatky boli ťažké, veď ako žiaci
sme do finálového turnaja nepoVýsledky finalového turnaja kadetov v Žiline v dňoch
stúpili, prvý rok ako kadeti sme
29. 5. – 31. 5. 2015.
skončili 11. No na chlapcoch bolo
BKM Iskra Svit – Inter Bratislava 59 : 43,
vidieť na tréningoch, že chcú doNajviac bodov: Gajan 17, Balco 14, Bizub 13, Krull 9
siahnuť viac, takže bolo otázkou
Žilina – BKM Iskra Svit 60 : 70,
času, kedy sa to prejaví vo výsledNajviac bodov : Gajan 24, Krull 17, Balco 11, Kubaský 10.
koch. Do sezóny 2014/2015 sme
BKM Iskra Svit – Sp. N. Ves 91 : 77 , Najviac bodov: Gajan
išli s rozhodnutím pretrhnúť smolu
25, Bizub 19, Kubaský 18, Balco 13, Krull 12.
a dokázať oveľa viac, chcelo to
V All Stars „A“ za Svit Tomáš Gajan a Samuel Kubaský, All
viac trpezlivosti.
Stars „B“ Ivan Balco a Ján Pavol Krull. Za najužitočnejšieho
l A tá sa oplatila. Po výbornej
hráča turnaja bol vyhlásený Tomáš Gajan. Najlepším trénesezóne, kde ste spolu so Žilinou
rom turnaja sa stal Ing. Michal Madzin.
dominovali, ste svoj výkon zavŕšili titulom majstra Slovenska.
za víťazstvo, prevzali sme zlaté
Tento kolektív mal dlhodobo vyrovnali a nakoniec hladko zviťa- medaily a štyria hráči BKM Svit
veľ kú podporu a pochopenie v ro- zili. Na druhý deň sme hrali ne- boli zaradení do All Stars a na padičoch. Hráči mali úžasnú morálnu skoro večer s domácou Źilinou, s miatku si odstrihli aj sieťku, tak
vôlu sa presadiť, boli psychicky ktorou sme v základnej a nadstav- sme im aj s rodičmi dopriali vo viodolní, ako kolektív sa vedeli na- bovej časti prehrali u nich aj doma. ťaznom pohári aj trochu šampanvzájom povzbudiť. Na základe tý- No chlapci sa do súpera pustili ského. Úspech je zásluha všetkých
chto vlastností sme sa s rodičmi bez rešpektu a za mohutného po- hráčov, trénerov mládeže, ktorí
rozhodli vytvoriť im podmienky aj vzbudzovania našich priaznivcov s nimi pracovali, rodičov a BK na
v účasti na turnajoch, kde by z radov rodičov a známych, ako aj čele s prezidentom Ing. Jánom
okrem domácej súťaže mali mož- družstva mladších žiakov, ktorí pri- Drobným.
nosť zahrať si proti silnejším súpe- šli svojich starších kolegov pod- l Ako vidíte perspektívu týchto
rom so zahraničia. Organizovali poriť. Veľmi dobrý zápas sme do- kadetov po prechode k juniosme medzinárodný turnaj vo Svite, tiahli do víťazného konca. No a rom?
zúčastnili sme sa turnajov v Senci v nedeľu sme už skoro ráno naVäčšina z nich prejde do vyššej
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kategórie. Ja verím, že tak ako pristupovali k tréningovému procesu
doteraz, tak budú pokračovať aj
u juniorov. Prespektíva chlapcov
je dobrá, záleží len na nich, ako
sa budú naďalej zdokonaľovať vo
všetkých činnostiach basketbalového kum-štu. Záležať bude aj na
ďalšej spolupráci s rodičmi a BKM
Svit. Som presvedčený, že niektorí
z nich o rok-dva majú šancu stať
sa extraligovými hráčmi.
Dovetok nakoniec
Je pre mňa potešením, že ako
redaktor som mohol po dosiahnutí úspechu kadetov a trénera
M. Madzina hovoriť s ním. M. Madzin bol v roku 1997 hráčom družstva starších minižiakov Chemosvitu, ktoré som ako tréner viedol
a podieľal sa na úspechu v podobe viťazstva na turnaji McDonalds v Bratislave. Teraz už je trénerom a ja mu v jeho trénerskej
kariére želám veľa úspechov.
M. Jurčák
Foto: J. Šugarek

Ing. Michal Madzin

– 29-ročný rodák z Popradu, basketbalom prešiel vo všetkých kategóriach mládeže v Poprade a vo Svite.Ako 11-ročný v roku 1997 reprezentoval BK Chemosvit na medzinárodnom
turnaji Mc Donalds Inter Cup v Bratislave,
ktoré družstvo Svitu vyhralo. Neskôr hral aj extraligu vo Svite. V súčasnej dobe je zamestnaný
ako manažér BKM Svit a zároveň je trénerom
mladších žiakov a kadetov. Okrem získania vysokoškolského vzdelania ekonomického smeru
je držiteľom 4. triedy trénerskej licencie SBA.
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