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ZO ŽIVOTA V MESTE

Rekonštrukcia
Domu smútku je ukončená
Už dlhšiu dobu slúži Dom smútku vo Svite v novom šate. Po náročnej,
avšak vzhľadom na rozsah prác nie dlhotrvajúcej rekonštrukcii je dnes
dôstojným miestom posledných rozlúčok s blízkymi. Ale najmä ponúka
pozostalým komfort poskytnutia komplexných služieb – teda vybavenia
celej rozlúčky na jednom mieste, bez zdĺhavých a často namáhavých
„obehávaní“ rôznych inštitúcií.
Projekt riešil týchto šesť zásadných
úprav a zmien objektu:
1. Sústredenie služieb na jednom
mieste, alebo inak povedané komplexnosť poskytovaných služieb pri vybavovaní poslednej rozlúčky. Pri pôvodnom
fungovaní pohrebných služieb musel
pozostalý absolvovať návštevu iných
inštitúcií, kde bolo potrebné dohodnúť
zabezpečenie civilnej časti (nie cirkevnej) pohrebu a taktiež matriku. V nových
priestoroch je už situovaná aj administratíva a Pohrebné služby Svit poskytujú všetky potrebné služby od zvozu
a príprav zosnulého po úplné vybavenie
poslednej rozlúčky, či smútočné oznámenie alebo objednávku kvetinovej výzdoby. Novootvorená kvetinová sieň je
tiež súčasťou tejto rekonštrukcie.
2. Kompletnú výmenu strešného plášťa a oplechovanie plochej strechy, ktorou sa znížili energetické nároky objektu
a zlepšil celkový technický stav.
3. Zmenu dispozičného riešenia, čím
sa vytvorili nové miestnosti pre zamestnancov a hygienické zázemie, čo prispelo k zlepšeniu pracovných podmienok,
nakoľko pôvodný stav nebol vyhovujúci; exteriérovú úpravu priestoru, ktorá
sa znamená vybudovanie okapového
chodníka a vytvorenia novej drenážnej
vrstvy základov.
4. Výmenu presklených častí fasády
a strešných svetlíkov na plochej streche
za profily s izolačným zasklením.
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5. Úpravu technického zariadenia objektu, kde bol zriadený nový zdroj tepla
– tepelné čerpadlo vzduch - voda so záložným druhým – bivalentným zdrojom
tepla - elektrickým kotlom. Daný zdroj
tepla zabezpečuje hospodárne krytie
tepelných strát objektu a prípravu ohriatej vody. Táto časť projektu rieši aj nové
rozvody vykurovacej sústavy, rozvody
teplej vody a rekonštrukciu kanalizácie
objektu.
6. Nový dizajn získalo aj interiérové vybavenie samotnej obradnej sály.
Celkové náklady na rekonštrukciu sú
vo výške 356 630,23 €. Na spolufinancovanie projektu bolo mesto úspešné
v žiadaní o financie z environmentálneho fondu. Ten sa podieľal čiastkou vo
výške 137 239 € so spoluúčasťou mesta
v sume 7 260 €.
Na dofinancovanie prestavby bol
použitý aj zostatok z nedočerpaného
komerčného úveru vo výške 200 tis. €,
o ktorý mesto žiadalo v júli 2018 na
stavbu 84-bytovej jednotky na ulici SNP
v celkovej výške 600 tis. € (dočerpanie
úveru bolo nutné v zmysle zmluvných
podmienok banky najneskôr do mája
2020).
Rekonštrukčné práce sa začali
v auguste 2019, zhotoviteľ – Migi, spol.
s r.o., ju odovzdal v máji 2020.
red
foto: P. Kostka

V rámci rekonštrukcie sa zmenilo
aj dispozičné riešenie Domu smútku

Novootvorená
kvetinová sieň

Ponúka predaj a príjem objednávok
na kvety, smútočné vence, smútočné
kytice a podobný tovar v novootvorenej
kvetinovej sieni. Kvetinová sieň je situovaná v Dome smútku vo Svite (pri bočnom vchode do cintorína).

Otváracie hodiny:
Pondelok – utorok: 8:00 – 14:00 hod.
Streda: 7:30 – 14:30 hod.
Štvrtok – piatok: 8:00 – 14:00 hod.
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Z DIÁRA
PRIMÁTORKY
n 2. október – diskusia s obyvateľmi
mesta na tému problematiky parkovania v meste a parkovania pre imobilných
n 5. október – stretnutie so zástupcami
Mládežníckeho parlamentu Svit, Dobrovoľného hasičského zboru Svit, Technických služieb Svit a mládežníkmi z časti
Pod Skalkou k prípravám ľadových klzísk
n 6. október – pracovné rokovanie
k prípravám žiadosti o financie na projekt vodozádržných opatrení vo Svite

„Človek je bohatý tým,
čo urobil pre druhých“

n 7. október – kontrolný deň v ZŠ Komenského k projektu rekonštrukcie odborných učební

Johann Wolfgang von Goethe

Vážení, tí, ktorí ste pomohli pri testovaní a účastníci testovania.
Priebeh dvoch víkendov, ktoré sme
strávili celoplošným testovaním bol mimoriadne náročný a určite výnimočný
pre každého z nás. Všetci zainteresovaní
a mesto Svit v spolupráci s ozbrojenými
silami a mnohými ďalšími, sme vyvinuli
maximálnu snahu pripraviť čo najlepšie
podmienky pre úspešné zvládnutie tejto
netypickej akcie. Dnes s hrdosťou a vďakou konštatujem, že sa nám to podarilo
a testovanie sa uskutočnilo v pokojnej atmosfére, bez výrazných problémov a na
veľmi dobrej úrovni.
Dovoľte mi vyjadriť poďakovanie Vám
osobne za to, že ste sa testovania zúčastnili a pochopili ste závažnosť situácie.
Vaša zodpovednosť bola a je zodpovednosťou nás všetkých. Vážim si všetkých
tých, ktorí si uvedomili váhu nielen svojho zdravia, ale aj zdravia svojich blízkych,
priateľov, kolegov a ďalších ľudí, s ktorými denne prichádzame do kontaktu.
Oceňujem Vašu trpezlivosť, disciplínu
a spolupatričnosť. To, že Vám záleží na

našej spoločnej budúcnosti, ste dokázali svojou účasťou, či namáhavou prácou,
ktorú ste tam urobili.
Osobitne si vážim a nesmierne oceňujem ochotu, ústretovosť, tolerantnosť
a prácu všetkých Vás, ktorí ste v celospoločenskom záujme priložili ruku k dielu. Vaše obetavé nasadenie a príkladnú
prácu bolo možné pozorovať na každom
kroku. Vnášali ste medzi nás pokoj.
Dovoľte mi aj touto cestou vyjadriť
obdiv a úprimné poďakovanie všetkým
tým, ktorí ste stáli v miestach odberov
v prvej línii. Pozitívny prístup, trpezlivosť
a mnohokrát úsmev – to bola Vaša hlavná
hodnota, ktorú ste nám v týchto dňoch
rozdávali. Bez Vás a Vašej podpory by nebolo možné zrealizovať testovanie.
Vám všetkým patrí moje poďakovanie,
veľká úcta a rešpekt.
Ešte raz, úprimné ďakujem. Verím, že
spoločne tieto náročné časy zvládneme.
Ing. Dáša Vojsovičová,
primátorka mesta Svit

n 9. október – stretnutie so zástupcom
organizačného tímu ALS charitatívneho behu – Memoriálu Jána Svočáka na
tému hľadania možností organizácie
podujatia
n 20. október – rokovanie so zástupcami Košickej záchranky na tému sťahovania do nových priestorov
n 21. október – účasť na rokovaní so
zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky a Prešovského
samosprávneho kraja s témou nového
programovacieho obdobia a čerpania
eurofondov
n 22. október – obhliadka oblasti bagroviska a jazier so zástupcom svitských
rybárov, ktorí pracujú na revitalizácii
tohto územia
n 23. október – príprava projektu
a možností žiadosti o čerpanie financií
z envirofondu na zakúpenie technického vybavenia pre Technické služby
n 27. október – prvé stretnutie so zástupcami Ozbrojených síl SR k prípravám na prvé kolo plošného testovania
n 30. október – 1. november – účasť na
zabezpečovaní prvého kola plošného
testovania
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Oko odzrkadľuje
stav ciev celého tela

Naše zdravie neohrozuje len korona. Ľudské telo je fascinujúce dielo a mechanizmus a častokrát si neuvedomujeme, že aj tie najmenšie časti tela
nám robia najväčšiu službu. Napríklad oči. Venujeme im pramálo pozornosti a častokrát jediné, čo pre ne urobíme je, že si necháme vyrobiť nové
okuliare. O očiach, najčastejších mýtoch, ale aj všeobecne o zdraví sme
sa zhovárali s očným lekárom. Absolvent prestížnej nemeckej univerzity
Miroslav Kulanga je jeden z tých úspešných ľudí pôsobiacich v zahraničí,
ktorý sa napokon rozhodli vrátiť do rodnej vlasti.
• Povedzte nám na úvod niečo o sebe.
Narodil som sa v Kežmarku a vyrastal
v Tatranskej Lomnici. V Poprade som navštevoval nemecké bilingválne gymnázium,
ktorého ukončenie mi umožnilo študovať
na zahraničných univerzitách. V roku 2000
som začal štúdium medicíny v nemeckom
Göttingene na Univerzite Georga-Augusta,
ktoré som doplnil o doktorandské štúdium
III. stupňa s dizertačnou prácou k neurologickému ochoreniu skleróze multiplex.
• Aké chodníčky vás priviedli k práci očného lekára?
Už ako mladý lekár som nastúpil na rezidentské štúdium na očnej univerzitnej klinike takisto v Göttingene. To som v roku 2016
zavŕšil európsku atestáciu z oftalmológie
v Paríži a získal prestížny titul FEBO (Fellow
of European Board of Ophthalmology).
O mesiac po tom som získal aj nemeckú
atestáciu z oftalmológie. V posledných rokoch som sa zameriaval na ochorenia sietnice, ktoré som aj operoval. Práve chirurgické
skúsenosti mi pomohli rozhodnúť spôsob
liečby zo širšieho pohľadu a predpovedať priebeh ochorenia presnejšie. Mojimi
učiteľmi bol súčasný prezident Nemeckej
oftalmologickej spoločnosti Prof. Dr. Hans
Hoerauf a viceprezident Nemeckej retinologickej spoločnosti Prof. Dr. Nicolas Felt-
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gen. Okrem klinickej praxe som sa venoval
aj výučbe študentov medicíny, vedeckému
výskumu a prednáškovej činnosti. Posledné
2 roky som pôsobil ako primár južnej oblasti Šlesvicka-Holštýnska s ambulanciami
v mestách Pinneberg a Uetersen pre spoločnosť NordBlick.
• Zaujímalo by ma, čo vás priviedlo späť
na Slovensko.
Aj počas pôsobenia v Nemecku som cítil, že na Slovensku a hlavne v Tatrách som
predsa len doma. Ale až minulý rok v jeseni
som si to naozaj uvedomil. Bolo to počas
cesty do mesta Santiago de Compostela
(pozn. redakcie – cesta sv. Jakuba), ktorú
som prechádzal peši, 400 km po severnom
Španielsku. Na tejto ceste som sa pýtal sám
seba, na čo sa v živote dá vlastne naozaj
spoľahnúť a čomu sa dá veriť. Zistil som,
že základnou vecou, ktorej sa dá veriť je to,
kam sa človek narodí. Neovplyvní to žiaden
zákon ani človek. Rozhodne o tom jedine
vyššia moc. Tá pre mňa vybrala Slovensko
a Tatry. Ja cítim, že tu patrím. Konkrétne
som to ale pochopil až po návrate. V Nemecku je mnoho dobrých odborníkov, ktorí
poskytujú špičkovú zdravotnú starostlivosť.
Na Slovensku je ich pomenej. A preto sa tu
cítim byť naozaj potrebný. To ma veľmi napĺňa.

V januári tohto roku som sa po 20 rokoch
vrátil späť do rodných Tatier a v júni sa mi
v Poprade podarilo otvoriť vlastnú Očnú kliniku Kulanga. Do nášho regiónu prinášam
špičkovú prístrojovú diagnostiku a liečbu
očných ochorení podľa medzinárodných
štandardov. Popri mojej odbornosti kladiem na prvé miesto láskavý prístup a úctu
k mojim pacientom.
• Poďme teda k očiam. Aké sú najčastejšie
ochorenia zraku, s ktorými sa stretávate?
Dá sa im nejako predísť?
Najčastejšími sú poruchy zaostrenia –
refrakčné chyby. K nim patrí krátkozrakosť,
ďalekozrakosť, zakrivenie rohovky a po
40-tke aj starecká slabozrakosť nazývaná aj
choroba krátkych rúk. Oko nedokáže zaostriť obraz priamo na svoju sietnicu a tak vidíme rozmazane. Najjednoduchšia pomoc
sú okuliare. Ak nedosahujú extrémne hodnoty, tak vlastne nejde ani o ochorenie, ale
skôr len o odchýlku. Pacienti sa však mylne
domnievajú, že okuliarmi dokážeme zlepšiť
zrak aj pri iných očných ochoreniach. Okuliare však nepomôžu, ak dôjde k poškodeniu očných tkanív ako je rohovka, šošovka,
sietnica alebo zrakový nerv. Ďalším častým
ochorením, najmä v staršom veku, je šedý
zákal (katarakta). Šošovka oka vekom stratí
svoju priehľadnosť a zakalí sa. Tu okuliare
zrak nezlepšia. Jedine operatívna výmena
zakalenej šošovky za číru umelohmotnú je
dlhodobým riešením. Práve vtedy sa nám
naskytne možnosť zbaviť pacienta okuliarov úplne. Dnes sú už dostupné aj umelé
šošovky, ktoré umožňujú vidieť na všetky
vzdialenosti bez okuliarov.
Veľmi častým problémom, od detí až po
seniorov, je aj syndróm suchého oka. Spôsobuje pálenie, svrbenie, zahmlené videnie a pocit cudzieho telieska alebo piesku
v očiach. Dnes už vieme, že len ojedinele
ide o nedostatok sĺz. Skôr ide o ich rýchle
vyparovanie zapríčinené zlým zložením
slzného filmu. Dôsledkom je zápal očného
povrchu. Veľa pacientov na to užíva kvapky
proti alergii alebo Ophthalmo-Septonex.
Tieto lieky však neprinesú žiadnu úľavu.
Podľa závažnosti máme dnes dostupnú
efektívnu liečbu ako sú umelé slzy, protizápalové lieky, masáž viečok alebo čiastočný
uzáver odtoku sĺz, čím je povrch oka vlhkejší a pacient nemusí tak často používať očné
kvapky.
• Aké sú najzávažnejšie ochorenia zraku.
A sú u nás časté?
Najhoršie sú tie, ktoré postihujú veľa
ľudí, vyvolajú trvalé následky a značne
ovplyvnia kvalitu života. Kvalita nášho
života je veľmi závislá od toho, ako dobre vidíme. U seniorov je jedným z najzávažnejších ochorení vekom podmienená
degenerácia makuly. Začína okolo 60-tky
a jednou z foriem tohoto ochorenia trpí až
500 000 slovákov. Dochádza k postupnému
zničeniu centrálnej sietnice a pacienti tým
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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väčšinou postupne stratia schopnosť čítať,
rozpoznávať tváre a šoférovať auto. Už niekoľko rokov máme však veľmi účinnú liečbu
a k strate zraku nemusí dôjsť. Dôležité je
však jedno – prísť včas! Ochorenie totiž
rýchlo napreduje a vedie k jazve, s ktorou
sa nedá ani vidieť a nedá sa ju ani liečiť.
K častým závažnejším ochoreniam patrí
aj zelený zákal (glaukóm), nazývaný aj tichý
zabijak. Pacient totiž zhoršenie zraku spozoruje až na konci ochorenia, kde už niet
cesty späť. Hlavne zvýšeným očným tlakom
postupne dochádza k odumieraniu zrakového nervu. Jeho funkcia je podobná ako
kábel medzi anténou a televízorom. Keď sa
poškodí, stratí sa aj obraz. Na Slovensku má
glaukóm okolo 50 000 ľudí.
Aj cukrovka „bije“ do očí. Najneskôr tak
15 rokov po prejavení cukrovky môžeme
rátať u každého pacienta aj so zmenami na
cievach sietnice. Je jedno, o ktorý typ cukrovky ide. Cukor poškodzuje cievy v celom
tele. Oko je však jediné miesto, kde vidíme
cievy priamo a môžeme sledovať ich stav.
Ak cukrovka nie je dostatočne liečená, dôjde k výpadkom prekrvenia sietnice (a aj
iných orgánov), ktoré spustia celú kaskádu
komplikácií. Tieto vedú k zhoršeniu ba až
strate zraku. Oko však len odzrkadľuje stav
ciev celého tela a títo pacienti majú zvýšené riziko aj pre mozgové príhody, srdcové
infarkty alebo zlyhanie obličiek.
• Žijeme ultrarýchlu dobu. Mnohí, pokiaľ
nás situácia „nedonúti“, zanedbávame
starostlivosť o zrak. Čo by ste nám odporučili, na čo sa zamerať?
Najlepšia starostlivosť je prevencia.
A tým myslím pravidelné očné prehliadky
u očného lekára. Návšteva očnej optiky
alebo užívanie vitamínových doplnkov na
zrak nie je prevencia. Len očný lekár má
možnosti a prístroje, ktorými dnes dokáže
odhaliť aj tie najmenšie a najskoršie zmeny. U väčšiny očných ochorení platí, že čím
skôr sa odhalia, tým lepšie a hlavne včas
vieme našim pacientom pomôcť. V našich
ambulanciách však často vidíme, že pacienti prídu neskoro. Tým že máme dve oči, tak
pacienti často ani nepostrehnú, že sa na
jednej strane niečo stalo, pokým si náhodou jedno oko nezakryjú. Pre dospelých do
60 rokov sa odporúčajú pravidelné kontroly
raz za 1–2 roky v prípade, že nie sú žiadne
ťažkosti. Po 60-tke je to raz ročne. U detí sa
odporúčajú prehliadky prvý krát v 6. mesiaci, potom v 3. roku života, pred nástupom
do školy a potom každé 1–2 roky.
• Čo hovoríte na zaužívané pravdy ako napríklad jedz veľa mrkvy, budeš mať lepší
zrak?
Nuž, je to naozaj pravda. Mrkva obsahuje prírodný betakarotén. V tele funguje
ako antioxidant a z jednej molekuly betakaroténu vzniknú 2 molekuly vitamínu A.
Práve ten je nevyhnutný pre funkciu fotoreceptorov sietnice, ktoré vnímajú svetlo.
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Jeho nedostatok vedie k šeroslepote a suchým očiam. Strava je pre zdravie očí veľmi dôležitá. Je rada látok, bez ktorých sa
dobrý zrak nezaobíde. Ako každý vie, veľa
zeleniny a ovocia je prospešné pre celé telo
a aj pre zrak. Okrem vitamínu A sú dôležité aj antioxidanty luteín a zeaxantin. Tieto
fungujú ako slnečné okuliare a chránia
sietnicu pred UV žiarením. Nachádzajú sa
vo vaječnom žĺtku, špenáte, keli, hrášku
a petržlene. Omega-3 mastné kyseliny
môžu pomôcť suchým očiam a zápalom
viečok, ktoré sú s nimi často spojené. Nachádzajú sa v rybom oleji a dnes ho dostať už aj ako kapsule. Takisto aj vitamíny
C a E majú dôležitú úlohu ako antioxidanty
v očiach. Vitamín C má najvyššiu koncentráciu z celého tela práve v oku a predpokladá sa, že jeho nedostatok zohráva úlohu
pri tvorbe šedého zákalu. Vysoké množstvo
vitamínu C sa nachádza v mnohých druhoch ovocia a zeleniny vrátane papriky, citrusových plodov, kelu a brokolice. Vitamín
E je prítomný v sietnici a jeho nedostatok
vedie k jej poškodeniu. K najlepším potravinovým zdrojom vitamínu E patria mandle,
slnečnicové semienka a rastlinné oleje, ako
je ľanový olej.
Na trhu je dnes veľa výživových doplnkov pre zrak, v ktorých sa tieto dôležité látky nachádzajú. Je však veľmi dôležité uvedomiť si, že sú to len výživové doplnky a nie
lieky. Ich účinok je potrebné brať triezvo.
Nezabránia ani šedému zákalu a ani vekom
podmienenej degenerácii makuly. Zistilo sa
však, že užívanie doplnkov s presne definovaným zložením znižuje riziko progresie
chorôb.
• Ďalším špecifikom aktuálnej doby sú

smart telefóny a rôzne iné technológie,
ktoré denne používajú už aj deti. Ako
vplývajú na náš zrak a existuje nejaká
ochrana, ktorá by ich nepriaznivé účinky
dokázala zmierniť?
Najzávažnejším vplyvom týchto technológií na očné zdravie je drastické pribúdanie krátkozrakých ľudí. V roku 2010
bolo 28% ľudí našej planéty krátkozrakých.
V roku 2050 sa predpokladá, že to bude
50%. Krátkozrakosť alebo myopia vzniká práve v detskom a mladom veku (do
25-ky). Ako veľmi, teda až na koľko dioptrií
sa vyšplhá, záleží čiastočne od genetiky ale
v dostatočnej miere aj od návykov. Pri používaní nových technológií sa pozeráme do
blízka. Práve to je jeden z motorov pribúdania krátkozrakosti. Vzdialenosť by mala
byť minimálne 30 cm. Druhým faktorom je
znížený pobyt na dennom svetle. Výskumy
z Ázie ukázali, že deti, ktoré strávili denne
minimálne 2 hodiny na dennom svetle,
mali oveľa nižší nárast krátkozrakosti ako
ich rovesníci. Preto v tmavších mesiacoch
zimy dochádza aj k najrýchlejšiemu nárastu krátkozrakosti. Odporúča sa preto, aby
deti do 3 rokov vôbec nepoužívali nové
technológie, deti od 3 – 6 rokov maximálne
30 minút a deti od 6 –10 rokov maximálne
60 minút denne. Krátkozrakosť je možné
spomaliť u detí a mladistvých aj kvapkami,
ktoré však musí predpísať očný lekár.
• Koronavírus je dnes už žiaľ súčasťou
nášho života. Je pravdou, že ak sa človek
nakazí, je možné rozpoznať to aj podľa
očí?
Krátka odpoveď znie – nie. Koronavírus
môže spôsobovať rôzne očné ťažkosti, ale
žiadna z nich nie je taká špecifická, aby sme
podľa nej vedeli identifikovať, že ide o infekciu korona-vírusom. Zatiaľ ešte presne nie
je známe, aké všetky očné príznaky môžu
vzniknúť. Výsledky z USA však ukazujú, že
asi polovica pozitívne testovaných osôb
udáva problémy s očami. Najčastejšie išlo
o bolesť očí (20%), svetloplachosť (14%),
blesky, zahmlené videnie a červené oko.
Omnoho častejšie boli, už všetkým známe,
ťažkosti ako slabosť (77%), kašeľ (74%), bolesť hlavy (74%), strata čuchu a chuti (68%).
• Aký je postup, ak má niekto záujem absolvovať očné vyšetrenie na vašej klinike?
Pacient sa môže objednať buď telefonicky na 052 28 55 714 alebo jednoducho online na www.kulanga.sk. Objednať sa na vyšetrenie môže každý, bez toho aby sa musel
odhlásiť od svojho doterajšieho očného
lekára. Naša klinika je súkromné zariadenie
a nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Vyšetrenie si pacient hradí sám. Základné vyšetrenie stojí 29 € a kompletná
preventívna prehliadka stojí 55 €. Nie je potrebné doniesť žiaden výpis zdravotnej karty ani odporúčanie od všeobecného lekára.

Za rozhovor ďakuje Daniela Virostko
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Máme za sebou dve kolá
plošného testovania
Víkend na prelome októbra a novembra a prvý novembrový víkend boli
zaťažkávacou skúškou nielen pre samosprávy, zdravotníkov, ale aj pre
celý národ. Napriek zložitosti celej akcie sa testovanie vo Svite dá považovať za dobre zvládnuté.
Jednou z najzložitejších úloh pre samosprávu bolo personálne zabezpečenie celej akcie. Napriek tomu, že akciu
zastrešovalo vojsko, personálne obsadenie bolo na pleciach mesta. Primátorka
mesta Dáša Vosjovičová oslovila zdravotníkov i dobrovoľníkov osobnou výzvou
a prosbou o zapojenie sa v oboch kolách
testovania.
Mesto napokon zabezpečilo otvorenie
šiestich odberných – testovacích miest.
Boli to: Dom kultúry Svit, Mestská pla-

váreň, futbalový štadión v prvom kole,
Spojená škola Mierová ul. – od skleníkov
v druhom kole, Spojená škola Mierová
ul. – vchod, Spojená škola Mierová ul. –
telocvičňa, Kultúrny dom Pod Skalkou.
Ďalšie, samostatné odberné miesto zabezpečila vo vlastnej réžii spoločnosť
Chemosvit pre svojich zamestnancov
a ich rodinných príslušníkov a následne aj
pre ostatných obyvateľov mesta a okolia.
Za oba víkendy sa celkovo podrobilo
antigénovému testu 14 062 osôb, pričom

1,16% z toho bolo s pozitívnym výsledkom.
Počas prvého testovacieho víkendu sa
vo Svite vykonalo celkom 6 989 testov,
z toho potvrdených ochorení na Covid
- 19 bolo preukázaných u 1,70 % osôb
zo všetkých vykonaných testov. Počas
druhého kola plošného testovania to
bolo celkom 7 073 testov, z toho 0,62%
s pozitívnym výsledkom. Pre porovnanie,
počas druhého kola bolo vykonaných vo
Svite o 84 viac testov ako počas prvého.
Primátorka mesta Svit Dáša Vojsovičová aj touto cestou vyslovuje svoje veľké
poďakovanie: „Ešte raz ďakujem každej
jednej osobe, ktorá sa akokoľvek zapojila
a pomohla aj pri druhom kole testovania.
Môj obdiv opäť patrí zdravotníckemu
personálu, ktorý s mimoriadnym nasadením zvládol aj tento druhý víkend. Poďakovanie patrí tiež Dobrovoľnému hasičského zboru mesta Svit, pracovníkom
Technických služieb, Mestskej polícii, Janke Koreňovej z Centra voľného času so
zástupkyňou mládežníckeho parlamentu
Klaudiou Kitzovou, ktoré pripravili pre
každé odberné miesto krabicu sladkých
koláčov a malé darčeky, ktorými som sa
poďakovala v nedeľu, pred koncom víkendového maratónu, osobne všetkým
zúčastneným. Ďakujem za spoluprácu
ozbrojeným silám SR pod vedením kpt.
Medveca a obvodnému oddelenia PZ vo
Svite, ako aj mnohým ďalším zainteresovaným do príprav a realizácie tejto náročnej akcie.“
red

Pamätník Anny Svitanovej bol reštaurovaný

Často okolo neho chodíme. Niektorí z nás len rýchlo prejdú bez povšimnutia, ale sú ľudia, ktorí sa pri ňom zastavia a vzdajú tichou spomienkou
úctu pamätníku z čias minulých. Hovoríme o pamätníku Anny Svitanovej.
Z krutého a nenávideného obdobia II. svetovej vojny, z obdobia boja proti
fašizmu kedy mnohí aj mladí ľudia položili životy za slobodu našej vlasti.
Anna Svitanová, ktorej je venovaný
tento pamätník, zomrela v prestrelkách
Slovenského národného povstania 29. augusta 1944, vo veku osemnásť rokov.
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Mesto Svit kladie neustále dôraz na
udržiavanie a obnovu pamätníkov, ktoré sa nachádzajú na jeho území. V tomto
roku sa podarilo zrealizovať čiastočnú re-

nováciu tohto pamätníka.
Do výzvy sa zapojili tri subjekty a na
základe vyhodnotenia sa stal víťazným
uchádzačom subjekt MRAMOR, spol.
s r.o. Vedenie mesta sa snaží získavať finančné prostriedky najmä z rôznych projektov, dotácií alebo grantov, ktoré sú prístupné z programov a fondov Európskej
únie. Práve na obnovu vyššie uvedeného
pamätníka mesto získalo 1 500 € zo štátneho rozpočtu, čím výraznejšie urýchlilo
pripravu a samotnú realizáciu renovácie
pamätníka.
Zároveň má mesto predschválenú dotáciu vo výške 5 500 € na reštaurovanie
vojnových hrobov. Po doriešení administratívnych procesov sa začne s realizáciou prác.
Obnovený pamätník Anny Svitanovejsa tak stane dôstojným miestom nielen
pre zamyslenie tých, ktorí si pamätajú
a chcú spomínať, ale nám všetkým bude
pripomínať udalosť, ktorá sa v našich životoch a v budúcnosti nesmie zopakovať.
Mária Jalovičiarová
foto: Peter Kostka
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Z rokovania zastupiteľstva
Na 18. riadnom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva Svit, ktoré sa kvôli plošnému testovaniu uskutočnilo netradične
v utorok 3. novembra sa poslanci venovali 20 rokovacím bodom. Hlavný kontrolór
mesta Jozef Mezovský predniesol správu
o vykonaných kontrolách. Následne bolo
konštatované, že poslanci obdržali odpovede na interpelácie z predošlého zastupiteľstva písomne. Väčšina bodov programu
sa opäť týkala prevažne majetkovo-právnych vysporiadaní pozemkov pri rodinných domoch či už formou prenájmu,
predaja alebo zámenou. Zelenú tentokrát
dostalo zriadenie vecného bremena na
realizáciu inžinierskych sietí a spevnených
plôch k stavbe „Polyfunkčný objekt – bytový dom“, ktoré na predchádzajúcom zastupiteľstve schválené nebolo.
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie
výročnú konsolidovanú správu mesta
Svit za rok 2019 a monitorovaciu správu programového rozpočtu za 1. polrok
roku 2020. Poslanecký zbor tiež hlasovaním schválil rozpočtové opatrenia, ktoré
sú potrebné na to, aby mohli byť využité
na údržbu budovy materskej školy – vymaľovanie, výmena PVC podláh a nákup
kobercov a tiež zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne. Ide o sumu takmer
39 tisíc €.
Schválené bolo aj financovanie vypracovania svetelno-technického auditu verejného osvetlenia. Po zrealizovaní
verejného obstarávania je potrebné na
vypracovanie tohto auditu pri 700 svetelných bodoch vyčleniť z rozpočtu sumu
4 032 € s DPH. Poslanci schválili aj financovanie projektovej dokumentácie vo
výške 21 600 € na prístavbu a čiastočnú
rekonštrukciu budovy materskej školy na
Mierovej ulici. Dôvodom je rekonštrukcia materskej školy s prístavbou s cieľom
zvýšenia kapacity pre deti predškolského
veku a budúca výzva na získanie financií,
ktorá vychádza v mesiacoch november
a december 2020.

Interpelácie
n V. Zentko interpeloval s nasledovnými
podnetmi:
1. Pracuje mesto Svit na aktualizácii
plánu odpadového hospodárstva na roky
2020 – 2024?
2. Aké oddelenie mestského úradu
pracuje na príprave optimalizácie strategického dokumentu?
3. Sú k dispozícii údaje – analýza o plnení dokumentu v rokoch 2016 – 2020?
Napr. aké bolo zvýšenie podielu triedeného odpadu, o koľko sa zvýšil počet
zberných nádob, frekvencia vývozu triedeného odpadu, odôvodnenie prečo
ROČNÍK XIX. - NOVEMBER 2020

neboli inštalované kompostovacie zásobníky, či zberné nádoby na biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad.
4. Začiatkom októbra sa na križovatke ulice Mierovej a Komenského stala
vážna dopravná nehoda. Scenár nehody
nebol ojedinelý, našťastie nebolo ohrozené zdravie chodcov. Križovatka je blízko základnej školy, materskej školy a je
frekventovaná najmä deťmi. Môže sa
k bezpečnosti na križovatke vyjadriť,
resp. navrhnúť riešenie pre zvýšenie bezpečnosti chodcov poverený zástupca pre
riešenie dopravnej situácie v meste?
D. Vojsovičová konštatovala, že odpovede budú zaslané písomne.

Diskusia
n J. Drobný vyslovil pochvalu pre Technické služby, kde vyzdvihol prácu riaditeľa Juraja Kostroša a celkové zlepšenie.
Jedným z dobrých príkladov je aj zakúpenie zalievacieho stroja na asfalt. Opýtal
sa, aká bola jeho cena a aké sú plány do
budúcna. J. Kostroš podotkol, že pozícia
riaditeľa je len do určitej miery administratívna a činnosť a práca TS je zabezpečovaná kolektívom pracovníkov, ktorí
organizujú ľudí, plánujú prácu a dbajú
na celý chod. Verí, že sa im podarí zlepšiť
prácu a pružnejšie reagovať na potreby
mesta. Čo sa týka zakúpeného zalievacieho stroja, vyplynulo to z potreby byť samostaní a opravovať cestné komunikácie
vždy hneď, keď je to potrebné. Inštruktáž
si TS robili sami. Zatiaľ predbežné kalkulácie vychádzali tak, že by to malo byť
výhodnejšie ako je požičiavanie stroja.
Špecializovali sa najmä na komunikácie,
ktoré boli nové. Zachytenie netesností
a oprava prasklín je najúčinnejšia, pretože zachráni cestu pred vsakovaním vody
a následným zamŕzaním. Opravili zatiaľ
novú časť ul. kpt. Nálepku, momentálne
sa zamerali na ul. Záhradnú. Nadobúdacia cena stroja bola 1 670 € s tým, že sa
ešte dokúpili zalievacie hmoty. Na zalievanie sa s požiadavkami na Svit obrátili
už aj okolité obce, čím sa do budúcna pre
TS otvára priestor pre podnikanie. Bude
to prínos.
n R. Abrahám vyjadril veľkú spokojnosť
s opravou ciest a podotkol, že to cesty zachráni pred znehodnotením.
n D. Vojsovičová pripomenula, že aktuálne sa okrem opravy pozdĺžnych prasklín
opravujú aj výtlky. Stroj sa využil aj na zaliatie prasklín na budúcich klziskách, zametajú sa ulice od lístia, strihajú sa stromy
a kríky. Ešte jeden cieľ je naučiť občanov
separovať odpad. Tiež informovala o plošnom testovaní, ktoré prebehlo vo Svite cez
víkend 31.10 – 1.11. Podotkla, že na organi-

záciu pred ním bolo len veľmi málo času. Vo
Svite bolo otvorených 6 odberných miest
a v réžii mesta bolo zabezpečenie materiálne, priestorové a na 80-90 % aj personálne.
Poďakovala MUDr. I. Švagrovskej za to, že sa
ako prvá z radov zdravotníckeho personálu
nahlásila a bola nápomocná pri testovaní,
ale aj ďalším lekárom: MUDr. Barboričová,
MUDr. Marcinko, ďalšiemu zdravotníckemu personálu, samospráve, MsP, dobrovoľníkom, občanom mesta. Poďakovala sa aj
TS za nočný zvoz odpadu (90 vriec), bolo
zabezpečené aj rozsvietenie pokazených
lámp, opravenie zámkov na odberných
miestach (napr. futbalový štadión, kultúrny dom, plaváreň), taktiež zabezpečenie
pohrebných a cintorínskych služieb. Vďaka patrí aj spoločnosti Chemosvit, ktorá
mala svoje odberné miesto a po otestovaní svojich zamestnancov a ich rodín, ďalej
testovali aj občanov Svitu. Otestovali 3 040
ľudí. Testovať sa začalo o 7.00 h, testovanie
prebiehalo kľudne, organizovane. Keď sa
tvorili rady, občania sa mohli presunúť na
iné odberné miesto. Napr. v Spojenej škole
Mierovej boli zriadené dva odberné miesta
a tam to šlo priebežne, rýchlo, takmer bez
čakania. Má informáciu, že sa do Svitu chodili otestovať aj občania z okolitých obcí
a Popradu. Opäť bolo pretestované celé
ZOS aj s personálom. Poďakovala vedúcej
sociálneho oddelenia P. Bockovej za zabezpečenie všetkého potrebného a takisto
aj personálu ZOS, ktorý tam momentálne
aj býva a zvládajú to obyvateľmi naozaj
statočne. Bola pretestovaná aj kompletne
celá DOS spolu s personálom, kde je všetko
v poriadku.
n I. Švagrovská poďakovala mestu Svit,
TS, MsP, primátorke D. Vojsovičovej za organizáciu. Bolo vidieť, že záujem zo strany mesta tu je. Aj občania to poňali ako
podporu a s pokorou čakali v radoch na
testovanie a im ako testovaciemu tímu sa
potom dobre pracovalo.
n D. Vojsovičová povedala, aby sme si
držali palce, nech toto obdobie rýchlo
skončí a až potom sa všetko môže vrátiť do starých koľají. Poďakovala ešte raz
všetkým zainteresovaným a s prianím
dobrého zdravia pre všetkých ukončila
rokovanie.
Tento výpis má výlučne informačný charakter a detaily o jednotlivých bodoch rokovania, úplné znenia všeobecne záväzných
nariadení, uznesení, interpelácií či diskusie
nájdete v podrobnej zápisnici z rokovania
MsZ Svit na www. svit.sk (mesto/mestské
zastupiteľstvo/dokumenty MsZ/zápisnice zastupiteľstva). Dostupný je tiež úplný
videozáznam na www.svit.sk (aktuality/
videá), kde si môžete kedykoľvek záznam
pozrieť a vypočuť.
Daniela Virostko
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Kampaň Do práce na bicykli
bola napriek pandémii úspešná
Aj naše mesto bolo tak, ako po minulé roky jedným zo súťažiacich. Počas tohto ročníka sme za Svit spolu najazdili
11 602,67 km / 728 jázd a ušetrili tým 2 903,38 kg CO2, ktorý neskončil v ovzduší. Zapojilo sa celkom 25 súťažiacich. Spomedzi 85 prihlásených samospráv z celého Slovenska skončilo mesto Svit na 24. mieste. V porovnaní
s minulým ročníkom sme si nepolepšili, keďže v roku 2019 to bolo 10. miesto spomedzi 99 samospráv.
Priebeh tohto ročníka by sa dal zhodnotiť ako netradičný, keďže sa musel
prispôsobiť pandémii koronavírusu
a presunúť súťažný mesiac z mája na september. Napriek tomu, že do priebehu
kampane významne zasiahli tzv. homeoffice, zapojilo sa do nej na Slovensku celkom až 8 392 súťažiacich v 2 553 tímoch.
Tí počas kampane odjazdili 929 601
kilometrov na bicykloch a zrealizovali
135 750 jázd a spolu s chodcami a používateľmi verejnej dopravy usporili viac než
297 ton CO2 v porovnaní s cestou autom.
V číslach: 85 registrovaných samospráv, 1 012 registrovaných zamestnávateľov, 2 553 registrovaných tímov, 8 392
registrovaných účastníkov, 110,77 najazdených km/ účastníka
Kampaň Do práce na bicykli mala tento rok heslo: „Sadni na bicykel a zachráň
svet“. Jej snahou je neustále podporovať
myšlienku, aby nielen jazda na bicykli, ale
aj každodenný život v mestách a obciach
bol príjemnejší a zdravší a kvalitou sa približoval vyspelým mestám. Konkrétnym
cieľom tejto kampane je pomáhať pri
rozvoji nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách a s tým súvisiace vytváranie kvalitných podmienok
pre ekologické druhy dopravy v meste.
Súčasťou tohto cieľa je motivácia zamestnávateľov, aby budovali vo svojich
sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na
bicykli a motivovácia zamestnancov
k využívaniu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce, v skratke
– „rozbicyklovanie Slovenska a rozvoj cyklistickej dopravy“. Vyhlasovateľom je Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci
s národným cykloordinátorom Petrom
Klučkom a občianskym združením Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica.
Kampane na podporu cyklistickej
dopravy prebiehali vo viacerých slovenských mestách, ktoré sa prihlásili. Počas
nich sa zistilo, že keď určitá časť obyvateľov začala častejšie používať bicykel,
zároveň tým vzrástla aj priemerná rýchlosť osobných automobilov. Zvýšením
podielu cyklistickej dopravy pribudlo na
uliciach viac voľného miesta, a v konečnom dôsledku to ocenili všetci užívatelia
verejného priestoru, vrátane motoristov.
Procesy zmien, myslenia a konania ľudí
a nastúpený trend už viac rokov smeru-
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za počet km, Stanislav Balara - za účasť
v súťaži najlepšiemu jednotlivcovi - za
počet jázd, PE Team - za účasť najlepšiemu tímu - za počet km, TATRAFAN, s.r.o.
- za účasť najlepšiemu zamestnávateľovi
- za počet jázd.
jú k trvalo udržateľnému rozvoju miest.
Faktom je, že tento proces väčšinou začal zdola – z radov obyvateľov, aktivistov
a iniciatív, ktorí cítili, že zmena je potrebná.
Súťaž Do práce na bicykli bola určená 2 – 4 členným tímom zamestnancov
z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa
oficiálne zaregistrovali v zmysle štatútu
súťaže a napokon zabojovali o atraktívne
ceny. Mesto Svit zabezpečilo registráciu
samosprávy a určilo miestneho koordinátora súťaže, ktorý dohliadal na priebeh
registrácie tímov a na celkový priebeh
súťaže.
Diplomy obdržia: Stanislav Balara - za
účasť v súťaži najlepšiemu jednotlivcovi -

Všetkým zúčastneným patrí poďakovanie za výborné výsledky v kampani. Zároveň prajeme do ďalšieho ročníka veľa
pozitívnej energie, zdravia a športového
šťastia. Veríme, že Vašim pričinením táto
súťaž osloví a bude motivovať aj ďalších
športových priaznivcov a v budúcom ročníku sa stretneme s ešte väčším počtom
športovcov prihlásených do kampane.
Na záver slová národného cyklokoordinátora Petra Klučku:
„Teším sa už teraz na budúci, 8. ročník
kampane Do práce na bicykli. Verím, že
to opäť SPOLU zvládneme. Neodkladajme preto bicykle priatelia!
Daniela Virostko

VÝSLEDKY - JEDNOTLIVCI
Meno

Tím

Jázd

Kilometrov

kg CO2

1.

Stanislav BALARA

PE Team Svit

56

2 309,84

577,46

2.

Rastislav GAJAN

PE Team Svit

50

2 009,23

502,31

3.

Vladimír MARTON

PE Team Svit

46

868,91

217,23

4.

Peter Gallik

PE Team Svit

28

776,43

194,11

5.

Ján Prokopovič

MJP

50

651,25

162,81

6.

Peter Benko

CK Energia

42

547,26

136,81

7.

Ladislav Hanzely

Mechanici

42

511,18

127,80

8.

Jozef Džurný

Tatrafan BOPP

37

401,44

100,36

9.

Jana Jeleňovská

MJP

48

399,12

99,78

Tatrafan BOPP

48

376,22

94,06

10. Peter Želonka

VÝSLEDKY - TÍMY

Tím

Zamestnávateľ

Jázd

Kilometrov

kg CO2

1.

PE Team Svit

CHEMOSVIT
FOLIE, s.r.o

180

5964,41

1 491,10

2.

CK Energia Svit

CHEMOSVIT
ENERGOCHEM, a.s.

140

1432,01

358

3.

Tatrafan BOPP

TATRAFAN, s.r.o.

131

1 415,66

353,92

4.

MJP

MJP Underwear
for you

98

1 050,37

262,59

5.

Mechanici

Falke Slovakia, s.r.o.

94

735,15

183,79

6.

Tatranské rušne

DHL Express
Slovakia

49

633,06

160,98

7.

L+S

Nord Svit

36

372

93
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Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní
domov a bytov. Obce začínajú aktuálne
pracovať na príprave sčítania obyvateľov.
NAJLEPŠIEMU JEDNOTLIVCOVI (km)

Stanislav Balara
Celkový počet najazdených kilometrov: 2 309,84 km
Ušetrené CO2: 577,46 kg
Počet jázd: 56

NAJLEPŠIEMU ZAMESTNÁVATEĽOVI

TATRAFAN, s.r.o.
Celkový počet najazdených kilometrov: 1 415,66 km
Ušetrené CO2: 353,92 kg
Počet jázd: 131

NAJLEPŠIEMU TÍMU (km)

PE Team
Celkový počet najazdených kilometrov: 5 964,41 km
Ušetrené CO2: 1 491,10 kg
Počet jázd: 180
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V septembri sa sčítanie domov a bytov v mnohých obciach a mestách SR
zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy
ponechali v stave rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného sčítania.
Spolu je na Slovensku editovaných
viac ako 60 % bytov z celkového počtu
bytov zaradených aktuálne do systému.
Reálne je však posun v sčítaní výraznejší,
pretože je vysoký podiel rozpracovaných
bytov, ktoré si obce nechávajú otvorené
k rozhodujúcemu okamihu sčítania, t. j.
k 1. 1. 2021. V elektronickom systéme
k 30. 9. aktívne pracuje 99,6 % obcí. Niekoľko obcí s malým počtom bytov ešte
len začína pracovať. Vo všetkých krajoch
počet a podiel editovaných bytov v septembri oproti predchádzajúcemu mesiacu (augustu) vzrástol, najvýraznejšie
v Košickom a Prešovskom kraji.
Vďaka zodpovednému prístupu samospráv je sčítanie domov a bytov na Slovensku už teraz v pokročilej etape a plynulo prechádza do fázy prípravy sčítania
obyvateľov 2021.

Výsledky sčítania v Prešovskom kraji
V Prešovskom kraji sčítali 48% bytov. Sčítanie domov a bytov prebieha
v Prešovskom kraji v 665 obciach, pričom
23 obcí má štatút mesta. V systéme pracujú všetky obce. Úplne, na 100%, svoje
domy a byty sčítalo 25 obcí a nad 90%
má sčítané byty 21 obcí.
V rámci miest Prešovského kraja s počtom nad 10 000 obyvateľov má najviac
spracovaných bytov mesto Sabinov, ktoré finišuje sčítanie s 95%.Nasleduje Snina
s viac ako 50% spracovaných bytov.
Prvenstvo v mesiaci september v Prešovskom kraji patrí menšiemu mestu Hanušovce nad Topľou, ktoré má už 100%
sčítaných bytov. Krajské mesto Prešov má
spracovaných 29% bytov.
Ing. Ján Cuper, riaditeľ pracoviska ŠÚ
SR v Prešove:
„Vzhľadom na rozsiahlosť územia a početnosť obcí Prešovského kraja je práca
na sčítaní domov a bytov veľmi náročná,
ale aj napriek tomu v kraji zaznamenávame plynulý priebeh sčítavania domov
a bytov. Vysoko môžeme hodnotiť aktívnu
spoluprácu niektorých miest a obcí a ich
snahu, precíznosť pri zodpovednom sčítavaní domov a bytov na svojom území.
Svedčí o tom aj prideľovanie štatistických
adresných bodov na obývané neskolaudované rodinné domy, chatrče atď. v počte 601. Pracovníci sčítania Pracoviska ŠÚ

SR v Prešove ako koordinátori sčítavania
sú nápomocní a prípadné nejasnosti resp.
nezrovnalosti riešia operatívne.“
Hlavným cieľom sčítania domov a bytov je získať vyčerpávajúce, objektívne
a jedinečné dáta, ktoré nemožno získať
z iných zdrojov. Výsledkom budú údaje napríklad o vekovej štruktúre domov
a bytov, rozlohe obytnej plochy, formách
vlastníctva, počte obytných miestností
v bytových jednotkách, spôsobe vykurovania, napojenia na verejné siete či
o vybavenosti kúpeľnou a záchodom.
Novinkou oproti minulosti budú podrobnejšie informácie o obnove domov a bytov z pohľadu obvodového plášťa, strechy, okien či informácií o nadstavbách.
Na sčítanie domov a bytov už tento
mesiac nadviaže druhá fáza SODB 2021
vo svojej príprave – sčítanie obyvateľov.
Ing. Ján Cuper, riaditeľ pracoviska
ŠÚ SR v Prešove:
„Dôkladnou predprípravou pre zabezpečenie a realizáciu sčítavania obyvateľov je aj ponuka ŠÚ SR pre obce
harmonizovať údaje o počte obyvateľov
na svojom území. O túto ponuku v Prešovskom kraji prejavilo 76 % (504 obcí).
V súvislosti s prípravou na sčítanie obyvateľov sa uskutočnili školenia obcí pre
SODB 2021 – časť sčítanie obyvateľov,
a to prezenčnou formou v 9 okresoch
(okresy Humenné, Kežmarok, Levoča,
Medzilaborce, Poprad, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník). Vzhľadom na
zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu
(COVID -19) sa v 4 okresoch účastníci školili dištančnou formou.“
Jasmína Stauder, hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021
uvádza:
„V mesiaci október sme začali realizovať prípravu sčítania obyvateľov
v spolupráci so samosprávami. Úvodnou
aktivitou bolo školenie obcí. Vzhľadom
na pandemickú situáciu sme opäť využili
dištančnú formu školenia, ktorá zahŕňa
videoprezentácie. V tomto mesiaci sa zároveň začína aj informačná kampaň pre
obyvateľov k samotnému sčítaniu, ktoré
sa uskutoční od 15. 2. do 31. 3. 2021.“
Ďalšie informácie o ščítaní obyvateľov
nájdete na strane 17
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
„Čisté hory 2020“ - Velická dolina - Sliezsky dom

Zelená škola
alebo environmentálne aktivity
u nás v ZŠ Komenského

Problémy znečisteného prostredia sa týkajú všetkých nás. Postihujú všetky zložky prostredia t. j. vodu, pôdu, ovzdušie, ale dokonca aj samotného
človeka. Svojou činnosťou neustále poškodzuje okolité prostredie, preto
sa ako škola pravidelne zúčastňujeme enviro-akcií, aby si to naše krásne
prostredie užili aj naši potomkovia.
Takýchto akcií je v našej škole nespočetne veľa. Spomenieme len tie najpodstatnejšie.
Od roku 2018 sme zapísaní v projekte
ZELENÁ ŠKOLA, kde sme si vybrali tému
„voda“. V rámci tejto témy usilovne pra-

Upratovanie Baby

10

cujeme. V rokoch 2018, 2019 a 2020 sa
pravidelne zúčastňujeme tatranskej akcie „Čisté hory“, kde čistíme okolité turistické chodníky a okolie horských potokov
a plies. Výborná akcia, na ktorú nám
v priemere chodí každoročne 40 žiakov.

S témou voda pracujeme aj v areáli
školy, pripravujeme a realizujeme zber
dažďovej vody, kde potom zachytenú
dažďovú vodu použijeme na polievanie
školskej záhradky, ovocných stromov alebo skaliek.
V „deň vody“ t. j. 22. marca uskutočňujeme pre deti významné aktivity ako:
kolobeh vody v prírode, divadlo, žiacke
prezentácie na tému voda, ale aj kopu
iných envirotém. Na jar zase pravidelne
čistíme okolie Svitu v akcii „Vyčistíme si
Babu a okolie“.
V školskom roku 2019/2020 sme sa
v spolupráci so Štátnymi lesmi v Liptovskej Tepličke zúčastnili pilotnej akcie –
sadenie stromčekov. Terajší deviataci nás
krásne prekvapili. Posadili sme viac ako
350 sadeníc stromčekov od bukov až po
smrekovec opadavý.
Tento školský rok sme priložili ruku
k celoslovenskej akcii „Upracme si Slovensko“. V našej škole recyklujeme a triedime odpad. Počas celého roka zbierame
papier a elektroopad. V rámci vyučovania
navštevujeme environmentálnu učebňu
v Poprade, spolupracujeme s významnými slovenskými inštitúciami ako: Slovenská správa jaskýň, Štátne lesy TANAPu,
Národný park TANAP, Lesnícka univerzita
Zvolen či Univerzita PJŠ Košice.
Nezaháľajú ani naše pani vychovávateľky v školskom klube. Každoročne
pripravia niečo pre našich najmenších
v rámci enviroakcií.
Dúfajme, že situácia, ktorú tu máme
čo najrýchlejšie pominie, aby sme sa my
– kolektív učiteľov a žiakov našej školy
vrátili čím skôr do zabehnutých koľají,
a to sa netýka len environmentálnych
akcií. 		
Mgr. Tomáš Švagerko

Žiaci 9.B na akcií „Upracme si mesto Svit“
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Ocenení žiaci 3.A
zo Spojenej školy Mierová

Vyrobte si
vlastnú
dekoračnú fľašu
Vytvorte si spolu s Centrom voľného času vlastnú dekoráciu. Použiť ju
môžete na huby, čaj, sušené ovocie,
či ako svietnik.

Potrebujete:
n prázdna zatváracia fľaša, napr. od

kávy,

n biela akrylová farba,
n tekuté lepidlo,
n servítky s motívom, akým chceme

ozdobiť fľašu,

Blahoželanie

n nožnice, štetec.

Žiaci zo Spojenej školy Mierovej pod vedením pani učiteľky Zuzky Kováčovej sa minulý
školský rok zúčastnili celoslovenskej literárnej súťaže Osmijankova literárna záhrada (písali sme o nich v októbrových novinách Svit). S radosťou oznamujeme, že sa v rámci celého
Slovenska za svoju snahu i literárne práce dostali do prvej osmičky ocenených. Deťom –
terajším tretiakom i pani učiteľke srdečne GRATULUJEME! 		
D. Šipošová

Ako na to:
n Umytú, očistenú fľašu od etikiet

natrieme bielou akrylovou farbou
z 3 strán, jednu si necháme nenatretú
tak, aby sme videli dovnútra fľaše.

n Farbu necháme uschnúť. Zo servít-

ky si vystrihneme motív a oddelíme
2 biele vrstvy zospodu. Ostane nám
len tá vrchná farebná časť servítky.
Natrieme lepidlom na fľašu tam, kde
budeme dávať servítku a opatrne
pretrieme po povrchu tak, aby sme
servítku nepotrhali.

n Po uschnutí lepidla natrieme ešte

fľašu zriedeným lepidlom po všetkých 3 stranách, kde máme natretý
biely podklad.

Centrum voľného času Svit Vám
praje príjemné tvorenie.
CVČ Svit
ROČNÍK XIX. - NOVEMBER 2020
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Absolventi Baťovej školy práce
rokovali výjazdovo
Na pozvanie členky revíznej komisie Jany Mrázovej sa v dňoch 5.– 6. septembra 2020 uskutočnilo výjazdové rokovanie výboru Klubu absolventov Baťovej
školy v obci Mlynky. Rokovanie bolo spojené s poznávacími výletmi do okolia.
Prvou zastávkou bola osada Biele
Vody. Nasledovali pešie túry, zdatnejší
cez Zejmarskú roklinu na Geravy a do
Dediniek, ostatní cez kopec do Dediniek.
Tu som účastníkom podal informácie
o výstavbe, veľkosti a využívaní vodnej
nádrže – priehrady Palcmanská Maša na
rieke Hnilec, vybudovanej v rokoch 1948
– 1954. Voda z priehrady je odvádzaná
rúrou popod Dobšinský kopec (2,7 km)
do vysokotlakovej elektrárne Dobšiná –
Vlčia Dolina (dve turbíny typu Francis),
ktoré využívajú veľký výškový rozdiel
medzi hladinou priehrady a elektrárňou
na výrobu elektriny. Elektráreň je zároveň
reverzná, pretože má dva vysokovýkonné generátory – elektrické motory na
prečerpávanie vody z nádrže pod elektrárňou naspäť do priehrady Palcmanská
Maša k čomu využíva jalový elektrický
prúd v noci a vo sviatkoch. Nasledoval
presun do Mlyniek, kde nás už čakal veľmi chutný guláš, ktorý pripravil pán Mráz
a jeho rodina. Po ňom nasledovalo rokovanie výboru K- ABŠ. Večer sme venovali
spomienkam, životným zážitkom, opekaniu a humoru.

V nedeľu po raňajkách nasledovali
pešie túry do okolitých dolín a kopcov.
Tunajší obyvateľ, penzista pán Turzák –
veľký odborník a znalec geologického
zloženia kopcov údolia rieky Hnilec nás
zasvätil do zašlej baníckej a hutníckej slávy tohto údolia. Poobede sme absolvovali výlet vlakom – Mlynky, Stratená, Telgárt
a späť do osady Dobšinská ľadová jaskyňa a odtiaľ autobusom do Popradu.

Popri poznávaní Telgártu
si pripomenuli aj históriu SNP
Cestou vlakom v moderných vagónoch som poskytol základné informácie
o tejto trati: Margecany, Gelnica, Švedlár,
Mlynky, Telgárt, Červená skala, Brezno.
Trať bola vybudovaná v rokoch 1931
– 1936 a v súčasnosti po nej jazdia aj
rýchliky. Obdivovali sme prírodu a okolité hory, ale aj raritu – rozpadávajúcu sa
železničnú zástavku Vernár. Úchvatný bol
pohľad na majestátnu a ospevovanú Kráľovu Hoľu (1 948 m n.m.), pod ktorou vyvierajú štyri rieky: Hnilec, Hron, Čierny Váh
a Hornád. Prekrásny bol pohľad na rozľahlé Pusté Pole. Prirodzene, počítali sme

aj tunely, bolo ich sedem či osem. Zazreli
sme prameň Hrona, ale je jasné, že najviac
nás upútal dlhý telgártsky tunel tzv. esíčko, ktorým projektanti a stavitelia vyriešili
značný výškový rozdiel medzi Hnileckou
a Horehronskou stranou železničnej trate.
Hneď po výstupe z tunela na železničnej
zastávke Telgárt – penzión je prekrásny výhľad na jedinečný železničný viadukt, veľmi dobre osadený do údolia. Nasledovala
pešia prechádzka Telgártom. Zastavili sme
sa aj v typickej miestnej reštaurácii. Okrem
viacerých historiek o Telgárte som informoval aj o tom, že na začiatku septembra
1944, v úvode SNP, nemecký Wehrmacht
dobyl Telgárt, čo bola pre povstalcov veľká
strata, ale kpt. Stanek, nazývaný železný
kapitán, zorganizoval protiútok a povstalci znovu dobyli obec. Nemci pri ústupe
vypálili značnú časť Telgártu. Bol to jeden
z najúspešnejších protiútokov povstaleckej
armády a partizánov počas SNP.
Cestou na železničnú zastávku nás
upútali hlavne tri veci. Pekný obecný
úrad s upraveným parčíkom pred ním.
Veľa neobývaných pekných rodinných
domov postavených ešte pred rokom
1990. Aj táto skutočnosť svedčí o dnešnej
dobe. Dobrým dojmom na nás zapôsobili pekne vykosené okolité lúky, aj keď sú
na strmých svahoch. Svedčí to o dobrom
hospodárovi.
Časť účastníkov stihla navštíviť aj novozriadený bufet – reštauráciu v dobovom vagóne, z ktorej je dobrý výhľad na
Telgárt, ale hlavne na Telgártsky viadukt.
Väčšina účastníkov bola v tomto regióne po prvýkrát a boli milo prekvapení,
čo dokáže vytvoriť príroda, ľudská ruka
a ľudský um. Vrele odporúčam tento
pekný región navštíviť. Aj touto cestou
ďakujem rodine Mrázovej za vynikajúcu
pohostinnosť a príjemný pobyt.
(Akciu zorganizovali J. Mrázová a J. Perinaj.)
Ján Perinaj, člen Výboru K – ABŠ

Most do „Lopušky“
sa rekonštruuje

Iste ste postrehli prebiehajúce práce na moste vedúcom do Lopušnej doliny. Peripetie a problémy spojené
s jeho prevádzkou pretrvávajú od začiatku roka 2020.
Predmetom opráv je odstránenie jeho havarijného stavu. To
obnáša odstránenie prehnitých materiálov, demontáž asfaltovej mostovky a odstránenie poškodených - skorodovaných častí
oceľovej konštrukcie mosta. Vybetónujú sa nové mostné závery,
ktoré doteraz chýbali. Následne sa vybuduje železo-betónová
doska, ktorej povrch bude už konečnou úpravou. Z oboch strán
sa do konečnej výšky betónovej dosky doasfaltujú nábehy.
Doprava je počas opráv možná po obchádzkovej komunikácii.
Opravy realizuje spoločnosť C.M.R. Slovakia a ich predpokladané ukončenie je naplánované do 30. novembra tohto roku.
red, foto: P. Kostka
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Mesto ponúka pomoc
aj rodinám v karanténe
Po realizácii celoplošného testovania
chce mesto Svit podať pomocnú ruku
nielen seniorom, ale aj rodinám, ktoré
musia či už po testovaní alebo z dôvodu ochorenia ostať v karanténe. Rodiny,
ktoré ste ostali v núdzi, využite možnosť
Linky pomoci, prostredníctvom ktorej si
môžete objednať nákup potravín, drogérie a liekov, ktorý Vám následne zamestnanci mestského úradu doručia priamo
domov. Táto služba je samozrejme aj
naďalej určená aj seniorom alebo imobilným občanom.

Buďte prosím zodpovední,
ostaňte doma.

NÁKUP ZÁKLADNÝCH
POTRAVÍN, DROGÉRIE A LIEKOV
si môžete dohodnúť:
v dňoch pondelok až piatok
v čase od 8.00 do 12.00 hod.
na tel. č. 0905 511 980

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
Osud nevráti, čo čas vzal,
zostali nám len spomienky a hlboký žiaľ.
Dňa 1. decembra 2020
si pripomenieme 25. výročie úmrtia
drahého manžela a otca

Miroslava Kučeru
zo Svitu. Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Tá, ktorú milujeme, neodchádza,
žije v našich srdciach každý deň.
Dňa 23. novembra 2020
uplynulo päť smutných rokov
bez našej dobrej matky, starej matky

Anny Jurčovej.
Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Viac informácií nájdete na aktuality/
aktuality-mesta/koronavirus/. Platba za
nákup je možná len v hotovosti, bez poplatkov za dovoz. Distribúcia nákupov
bude prebiehať v dňoch utorok a piatok.
Pri preberaní donášky musí mať člen rodiny nasadené rúško a pripravenú sumu
za nákup. 			
red

Vážení občania, všetky náležitosti súvisiace
s vybavením poslednej rozlúčky s Vašim blízkym
môžete riešiť so zamestnancom Pohrebných služieb Svit
na non-stop tel. kontakte 0905 253 412.

n 9. október. Vo večerných hodinách
bola MsP požiadaná hliadkou OO PZ
Svit o preverenie oznámenia v bytovom
dome, kde býva staršia osoba, ktorá
nereaguje na zvonenie, ani volanie na
mobilný telefón. Hliadka po príchode
na miesto privolala osádky HaZZ a RZP,
a dostavila sa aj hliadka OR PZ Svit. Po
násilnom otvorení bytu bolo zistené, že
majiteľka bytu tvrdo spala a nepočula
zvonenie.

Mestská polícia Svit informuje

n 12. október. Hliadke MsP bola oznámená krádež v miestnej predajni potravín. Po príchode na miesto zistili, že
priestupca prešiel cez pokladničnú zónu
s nezaplateným tovarom, ktorý mal schovaný vo vrecku svojej bundy. Priestupok
proti majetku bol vyriešený na mieste
podľa §50, odst. 1, Zák. 372/1990 Z. z.

n Ďakujeme občanom mesta Svit za rešpektovanie opatrení a pokynov príslušníkov armády SR, príslušníkov policajného
zboru SR a príslušníkov MsP Svit počas
dvoch víkendov celoplošného testovania
obyvateľov. S radosťou konštatujeme, že
hliadky MsP Svit nezaznamenali vážnejšie narušenie verejného poriadku. Sviťania, boli ste skvelí!
Naše poďakovanie patrí aj odberovým
tímom: zdravotníkom, hasičom, dobrovoľníkom a mestu Svit.

n 14. október. MsP prijala telefonické
oznámenie o zadymovaní verejného
priestranstva miestnym pohostinstvom.
Po príchode na miesto sa zistila v prevádzke piecka, kde personál kúril lepenkovým drevom. Hliadka po vyhotovení
dokumentácie postúpila vec na Okresný
úrad, Odbor životného prostredia v Poprade.
n 23. október. Hliadka MsP v neskorých
nočných hodinách preverovala telefoROČNÍK XIX. - NOVEMBER 2020

nické oznámenie o mužovi ležiacom na
chodníku pri cyklistickom chodníku. Po
príchode na miesto stotožnila muža, ktorý bol dezorientovaný a privolala osádku
RZP a tiež hliadku OR PZ Svit. Muž bol
následne prevezený do NsP v Poprade na
vyšetrenie.

n V súvislosti s hrozbou šírenia nového
koronavírusu COVID - 19 Vás Ministerstvo
vnútra SR Odbor prevencie kriminality
kancelárie ministra vnútra upozorňuje,
že na území boli Slovenska zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch.
Neznáme osoby kontaktujú telefonicky,
ale aj osobne seniorov s požiadavkou

zmerania teploty, ponuky pochybných
a predražených farmakologických prípravkov a iné, čím chcú zneužiť súčasnú
situáciu vo svoj prospech. Seniorov je
nutné upozorniť na tieto nové praktiky
podvodníkov. V prípade, ak by boli svedkami takéhoto protiprávneho konania,
je nutné bezodkladne volať políciu na
č. 158, prípadne mestskú políciu vo Svite
na nonstop linke 0905 636 715.
n Upozorňujeme vodičov, ktorí svoje
vozidlá parkujú na chodníkoch, kde neostáva voľná šírka 1,5 m a tiež na verejnej
zeleni, o tom, že týmto konaním porušujú ustanovenia § 25 ods. 1, písm. q) a s)
zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke v znení neskorších predpisov.
Zároveň státím na verejnej zeleni porušujú vodiči Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Svit č. 5/2006, §3 odst. 1 písmeno
s) o udržiavaní čistoty, o správe a údržbe
verejnej zelene, poriadku a ochrane majetku mesta, občanov a právnických osôb
na území mesta Svit.
Porušenie uvedeného ustanovenia
zákona a VZN mesta Svit môže mať za
následok prejednanie skutku v priestupkovom konaní.
MsP Svit
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V OBRAZE

ktorá vám umožní sledovať:
l Kultúrne a športové podujatia
l Fotogalériu l Aktuality l Úradnú tabuľu

značka
lyží

Aktivujte si
bezplatnú

SMS info
službu o
dianí v meste
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MESTSKÁ KNIŽNICA INFORMUJE

Novinky v knižnici
Krásna literatúra

Lucinda Riley: Motýlia izba
Posy Montagueová prežila idylické
detstvo v starobylom rodinnom sídle
v Suffolku, kde spolu s milovaným otcom chytala na lúkach motýle a neskôr
tu vychovala aj vlastné deti. Teraz sa blíži
k sedemdesiatke a trápi sa pre syna Sama,
ktorému sa nedarí v podnikaní i pre ľahkomyseľného mladšieho syna Nicka. Zrazu sa zjaví človek z Posinej minulosti – jej
prvá láska Freddie, ktorý ju pred päťdesiatimi rokmi bez vysvetlenia opustil a teraz sa znovu uchádza o jej priazeň. Môže
po takom veľkom sklamaní v mladosti
uveriť, že Freddie to s ňou tentoraz myslí úprimne? A pritom netuší, že Freddie
pred ňou skrýva aj zničujúce tajomstvo.

Chris Carter: Nočný lovec
Do losangeleskej okresnej márnice
privezú telo neznámej ženy. Príčina jej
smrti je záhadou. Nijaké jasné stopy, len
hrubá niť, ktorou páchateľ zašil obeti
najintímnejšie partie. Patológa však najviac zaskočí ohavný predmet, ktorý vrah
zanechal v jej tele. Detektív Hunter sa
čoskoro ocitá v honbe za vrahom, ktorý
ho šokuje svojou brutalitou – fanatickým
lovcom s desivým tajomstvom, ktorý sa
nezastaví, kým každá z jeho obetí nespozná krutú pravdu.

Literatúra pre deti
Agi Jankuláková: Cukroš Hundroš
Edko a Dodko, dvaja predškoláci,
zdanlivo žijú rovnako, ale - Edko sa zdravo
stravuje a Dodko nie. Preto býva častejšie
chorý. Vtedy ho občas starí rodičia strážia
doma a spolu s chlapcami sa rozprávajú
o prírode, o živote, o tom, ako funguje
naše telo, orgány, prečo sa treba zdravo
ROČNÍK XIX. - NOVEMBER 2020

stravovať. Cukroš Hundroš je postavička,
ktorú dospelí nevidia ani nepočujú. Zjavuje sa iba deťom a láka ich na sladkosti.
Deti po prečítaní knižky zistia, či sa oplatí
s Cukrošom Hundrošom kamarátiť.

Jeff Kiney: Denník odvážneho
bojka 10 – Drsná škola
Ďalšia časť edície, kde sa dozviete aké
nové zážitky zažije Odvážny bojko so svojimi spolužiakmi a kamarátmi. Naozaj sa
v „starých dobrých časoch“ žilo lepšie?
Odvážny bojko nájde odpoveď, keď sa
všetci obyvatelia mesta na víkend „dobrovoľne“ vzdajú elektroniky. Na úteku
pred rastúcim napätím doma však skončí
na mieste, kde na decká číha ešte horšie
nebezpečenstvo. Nájde spôsob, ako tam
prežiť? Alebo naňho bude „škola v prírode“ príliš drsná?

Náučná literatúra

Michael Finkel: Posledný pustovník
Napínavý skutočný príbeh amerického pustovníka, ktorý prežil v lese osamote dlhých 27 rokov. Príbeh Chistophera
Knighta sa začína krátko po jeho dvadsiatych narodeninách, kedy zaparkoval svoje auto hlboko v lese a na štvrť storočia sa
stratil z civilizácie. Čo ho k tomu viedlo?
Prečo sa chcel stať „nikým“? A ako ho dlhé
roky prežité v lese zmenili? Autor vo svojej dokumentárnej knihe rekonštruuje
fascinujúce roky, ktoré Christopher prežil

v lesnej divočine. Jeho pustovnícky príbeh je hlbokou úvahou nielen o samote,
ale aj návrate do spoločnosti, do sveta,
ktorému za tie dlhé roky takmer celkom
prestal rozumieť. Dokáže svet porozumieť jemu?

Madeline Vadkerty: Slovutný pán
prezident – Listy Jozefovi Tisovi
Zúfalí ľudia píšu prezidentovi Tisovi.
Žiadajú ho o pomoc. O záchranu života. A čo na to on? Autorka nám v knihe
ponúka trinásť silných dokumentárnych
poviedok, ktoré otvárajú málo známe
kapitoly holokaustu na Slovensku. Jeho
prvé dejstvá totiž prebiehali za zatvorenými dverami bytov, tam, kde nešťastní
a ponížení ľudia písali svoje zúfalé prosby
prezidentovi Tisovi. Očakávali od neho
záchranu, milosť a pomoc v ťažkých
chvíľach.Ako sa ďalej odvíjali ich životy
sa dozviete v knihe, pretože autorke sa
podarilo vypátrať aj ďalšie osudy pisateľov týchto listov. A boli to zväčša tragické
osudy.

Najaktívnejší
čitatelia

Každoročne ku koncu roka vyhlasujeme najaktívnejších čitateľov knižnice
– tých, ktorí často navštevujú knižnicu
a požičiavajú si (dúfame, že aj prečítajú)
množstvo kníh.
Ani tento rok, poznačený obdobím zatvorenia knižnice i ďalšími obmedzeniami nie je výnimkou. K tým najaktívnejším
z kategórie seniorov patria:
Elena Trhajová so 129 vypožičanými
titulmi, Michal Chlebovec so 122 vypožičanými titulmi a Ladislav Soročina
s 114 vypožičanými titulmi.
Z kategórie dospelých k najviac čítajúcim patria:
Márie Liptáková, ktorá si požičala
164 kníh, Mgr. Mária Muchová, ktorá si
požičala 141 kníh a Anna Palušeková so
120 požičanými knihami.
Spoločné stretnutie s nimi i ostatnými
milovníkmi čítania, spojené s predstavovaním nových kníh sa síce z dôvodu
zákazu hromadných podujatí nemôže
uskutočniť, ale ocenenia pre všetkých čakajú v knižnici.
Daniela Šipošová
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Mestská knižnica Svit
Mestská knižnica Svit
Vás pozýva na výstavu
Vás pozýva na výstavu

Mária Habajová
Mária Habajová

FAREBNÁ
FAREBNÁ RADOSŤ
RADOSŤ

2. 11. 2020 – 30. 11. 2020
2. 11. 2020 – 30. 11. 2020
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Príprava na sčítanie obyvateľov
v roku 2021 sa začala

Vedeli ste, že sčítavať sa budeme „sami - on line“? A to, že je to povinné?
Projekt Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 (SODB 2021) sa začal svojou prvou fázou v júni sčítaním domov a bytov a potrvá do 12. 2. 2021.
Plynule naň nadväzuje sčítanie obyvateľov od 15. 2. 2021 do 30. 3. 2021.
V októbri spustil Štatistický úrad
SR školenia obcí k sčítaniu obyvateľov
a zároveň sa začala informačná kampaň
k sčítaniu obyvateľov, ktorá má prispieť
k edukácii obyvateľov, ako správne sčítať. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
prvýkrát, vo svojej viac ako storočnej
histórii, bude plne elektronické. Sčítavať
sa obyvatelia budú z pohodlia domova
a vyplnenie elektronického formuláru
nezaberie viac ako 10 minút. Na sčítanie
postačí mobil, tablet či notebook alebo
PC. Obyvatelia budú mať okrem webovej
aplikácie k dispozícii aj aj mobilnú aplikáciu.
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie
sčítať sám alebo s pomocou blízkych, má
možnosť využiť službu asistovaného sčítania.

štátnej správy (napr. centrálny register
poistencov zdravotného poistenia, ktorého správcom je Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou).“

Plne elektronické a integrované
sčítanie obyvateľov 2021

Pomoc obyvateľom pri sčítaní

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca
2021, t.j. počas 6 kalendárnych týždňov.
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou
blízkej osoby kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu
alebo mobilu s pripojením na internet.
Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez
mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná
pre operačné systémy Android a iOS.
Samosčítanie je pre obyvateľov rýchly
a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia súkromia.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie
v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať
k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra
2020 na piatok 1. januára 2021.
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD.generálna riaditeľkaSekcie sociálnych štatistík a demografie:
„Novinkou nie je len plná elektronizácia, ale aj integrácia údajov. Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene
spôsobu sčítania a namiesto tradičného
sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód
kombinovaným sčítaním. Integrované
sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov
získaných od obyvateľov. Administratívne zdroje údajov sú databázy, ktoré spravujú ministerstvá, alebo ostatné orgány
ROČNÍK XIX. - NOVEMBER 2020

Sčítanie je povinné
Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ
sa v tomto prípade rozumie každý, kto
má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj
tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj
občan Európskej únie, ktorý má na území
Slovenska obvyklý pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič,
respektíve zákonný zástupca. To isté platí
aj pri obyvateľoch, ktorí nie sú schopní
sčítať sa sami. V tom prípade môžu využiť
službu asistovaného sčítania.
Sčítanie obyvateľov realizujú samosprávy. Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám, má možnosť využiť službu
asistovaného sčítania.
Jasmína Stauder, hovorkyňa SODB
2021:
„V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Na území obce
budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí
navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr.
z dôvodu imobility), tým, že zavolá na
obec alebo call centrum. V takomto prípade navštívi mobilný asistent obyvateľa
doma a sčíta ho.“

Koľko otázok treba vyplniť
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:
„Po autentifikácii čaká obyvateľa sčítací formulár, ktorý obsahuje 14 otázok.
Všetky otázky sú doplnené o krátke a výstižné vysvetlivky a preto by vypĺňanie
malo byť jednoduché a rýchle.“

Ochrana osobných údajov
je priorita
Pri projekte Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 je prioritou ochrana
osobných údajov obyvateľov a bezpečnosť zberu a spracovania údajov je základnou podmienkou realizácie sčítania.

Štatistický úrad SR spolupracuje s Úradom na ochranu osobných údajov SR.
Všetky údaje poskytnuté Štatistickému
úradu SR sú spracovávané výlučne pre
potreby sčítania. Všetky získané údaje sú
chránené pred únikom, zneužitím alebo
krádežou. Na účely ochrany osobných
údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt. Ochrana
osobných údajov sa realizuje aj prostredníctvom hašovania, pseudoanonymizácie a anonymizácie. Každý zamestnanec,
ktorý pracuje na projekte sčítania, je poučený o ochrane osobných údajov. Všetky
osoby, ktoré pri výkone funkcií v rámci
sčítania pracujú s osobnými údajmi, sú
zaškolení a poučení.

Prečo je sčítanie potrebné
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša po
desiatich rokoch komplexný pohľad na
to, ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za uplynulé obdobie zmenili. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie
o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.

Výsledky zo sčítania prezentujú:
n demografickú, sociálnu, národnostnú,
náboženskú štruktúru obyvateľstva na
danom území;
n informácie o bývaní obyvateľov,
o štruktúre bytov a domov;
n možnosť formovať rozhodnutia autorít
regionálnej a lokálnej úrovne;
n údaje, ktoré slúžia ako podklad pre
územné plánovanie obcí;
n výsledky SODB, ktoré prispievajú k riešeniu systému dopravy, budovaniu parkovísk parkovacích miest, parkov a zelene, oddychových zón a detských ihrísk;
n zistenie reálneho počtu dochádzajúcich a odchádzajúcich obyvateľov za prácou alebo do školy má výrazný vplyv na
kvalitu dopravy.
SODB poskytne dôležité informácie
pre budovanie rôznych sietí:
n záchranných služieb;
n nemocníc;
n škôl;
n centier voľného času;
n obchodov;
n kultúrnych ustanovizní;
n služieb.			
red

Chystáte sa predať alebo
kúpiť nehnuteľnosť? Všetky
„papierovačky“ vybavíme za
Vás - 0907 862 139“
inzercia
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Ako je to s hlasovacími právami
v bytovom dome v prebiehajúcom
dedičskom konaní

Združenie bytov pre lepšiu správu bytových domov prináša ďalšie rady
v oblasti legislatívny, ktoré sa môžu dotknúť mnohých obyvateľov bytových
domov. Tentokrát je to na tému práv v súvislosti s dedičskými konaniami.
V dôsledku úmrtia vlastníka – fyzickej
osoby predstavuje vo sfére správy bytových domov prechod vlastníckeho alebo
spoluvlastníckeho práva pomerne častý
jav. Vysporiadanie týchto práv je predmetom dedičského konania. S vlastníctvom
nehnuteľnosti, ktorá je súčasťou bytového domu, je pritom nerozlučne spojené
aj právo vlastníka (resp. spoluvlastníkov)
zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať (ako spoluvlastník)
o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu. Je však toto právo vo vzťahu
k dotknutej nehnuteľnosti možné uplatňovať aj počas prebiehajúceho dedičského konania?
Vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi
bytu, resp. nebytového priestoru, ktorý je
fyzickou osobu, zaniká spôsobilosť mať
akékoľvek práva alebo povinnosti okamihom smrti. Pretože slovenský právny
poriadok nepozná inštitút tzv. ležiacej
pozostalosti (hereditasiacens), podľa
ktorého dedičstvo v období po smrti pôvodného vlastníka až do právoplatného
rozhodnutia súdu o novom vlastníkovi
nepatrí nikomu, majetkové, ako aj ostatné práva poručiteľa prechádzajú na
jeho dedičov alebo prepadajú štátu už
okamihom jeho smrti. Jediný dedič alebo štát je v takomto prípade výlučným
vlastníkom dedičstva. V prípade, ak sa
v dedičskom konaní koná s viacerými
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dedičmi, týchto je potrebné považovať
za podielových spoluvlastníkov všetkých
vecí patriacich do dedičstva, disponujúcich všetkými právami a povinnosťami
spoluvlastníkov. Jednotlivé dedičské podiely pritom v tomto prípade vyjadrujú
mieru, akou sa dediči navzájom podieľajú na týchto právach a povinnostiach.
Z právnych úkonov voči tretím osobám
sú dediči následne zaviazaní spoločne
a nerozdielne.

Potenciálny okruh dedičov
Aj keď je bežnou praxou správcu alebo spoločenstva nekonať s potenciálnymi dedičmi poručiteľa ale odkázať ich
na právoplatné ukončenie dedičského
konania, prípadne na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (a to
nie len v otázkach hlasovania vlastníkov,
ale napr. aj čo do uhrádzania mesačných
zálohových platieb), tento postup nemožno považovať za správny. Rozhodnutie súdu má totiž vo vzťahu k dedičom,
ako aj tretím osobám, len deklaratórny
charakter. Pričom vlastnícke práva k dotknutej nehnuteľnosti sa síce do katastra
nehnuteľností zapisujú na základe predmetného rozhodnutia, avšak iba formou
záznamu, ktorý nemá (na rozdiel od vkladu vlastníckeho práva) právotvorné, ale
iba evidenčné účinky.
Vo vzťahu k otázke dokladovania

existencie hlasovacích práv dediča, resp.
dedičov je na tomto mieste nevyhnutné uviesť ust. § 189 ods. 1 CMP, v zmysle
ktorého: ,,Ak konanie nebolo zastavené,
upovedomí súd tých, o ktorých sa možno
dôvodne domnievať, že sú dedičmi, o ich
dedičskom práve a o možnosti dedičstvo
odmietnuť v lehote jedného mesiaca
odo dňa, keď súd dediča o práve dedičstvo odmietnuť upovedomil; túto lehotu
môže súd z dôležitých dôvodov predĺžiť.
Súčasne dedičov poučí o náležitostiach
a o účinkoch odmietnutia dedičstva.“
Osobe, ktorá pri hlasovaní v bytovom
dome overuje totožnosť vlastníkov, je
teda potrebné predložiť právne upovedomenie o dedičskom práve vydané súdom v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia a v prípade, ak bolo
toto upovedomenie vykonané ústne, do
zápisnice, dediči sa preukážu iným potvrdením vydaným notárskym úradom (notár vykonáva v dedičskom konaní úkony
súdu ako súdny komisár) príslušným na
prejednanie dedičstva o tom, že osoba
uplatňujúca hlasovacie právo je vo vzťahu k predošlému vlastníkovi dotknutej
nehnuteľnosti dedičom v určitom dedičskom podiele. Takéto potvrdenie je dokonca relevantnejšie ako upovedomenie
o dedičskom práve, nakoľko spravidla
zohľadňuje iba dedičov, ktorí dedičstvo
po poručiteľovi v zákonom ustanovenej
jednomesačnej lehote odo dňa vykonania upovedomenia neodmietli.

Ako je to s plnou mocou
udelenou poručiteľom?
Ďalšou otázkou v súvislosti s uplatnením hlasovacieho práva k nehnuteľnosti,
ktorá je predmetom prebiehajúceho dedičského konania, je platnosť plnej moci
udelená poručiteľom za jeho života. Túto
plnú moc je pritom možné pri hlasovaní
vlastníkov v bytovom dome akceptovať iba v prípade, ak je v nej vyslovene
uvedené, že smrťou poručiteľa nezaniká
a naďalej platí v poručiteľom vymedzenom rozsahu, a to s ohľadom na dikciu
ust. § 33b ods. 2 OZ, v zmysle ktorého:
,,Plnomocenstvo zaniká smrťou splnomocniteľa, ak z jeho obsahu nevyplýva
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niečo iné. Zánikom právnickej osoby, ktorá je splnomocnencom alebo splnomocniteľom, zaniká plnomocenstvo len vtedy, ak jej práva a záväzky neprechádzajú
na inú osobu.“ Toto ustanovenie je pritom
aj v súdnej praxi predmetom viacerých
sporov, nakoľko sú ním dotknuté osoby
častokrát toho názoru, že je v rozpore
s ustanoveniami OZ o dedičskom konaní,
ktoré pojednávajú o tom, že vlastnícke
a ostatné majetkové práva prislúchajú
po smrti splnomocniteľa výlučne jeho
dedičom. S takýmto názorom sa však nemožno stotožniť z dôvodu, že dedič, resp.
dediči vstupujú do právneho postavenia
pôvodného splnomocniteľa okamihom
smrti a teda sú oprávnení toto plnomocenstvo kedykoľvek odvolať.
V súvislosti s dedičským konaním je
napokon nevyhnutné upozorniť aj na
nehnuteľnosti v bytových domoch, ktoré sú v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov, nakoľko toto spoluvlastníctvo
zaniká spolu so zánikom manželstva,
t. j. už smrťou poručiteľa, a to napriek
skutočnosti, že k jeho vyporiadaniu do-

chádza až neskôr v priebehu dedičského
konania. V prípade, ak po sebe poručiteľ
zanechá závet, prostredníctvom ktorého
svojho pozostalého manžela opomenie
alebo po sebe zanechá listinu o vydedení
svojho pozostalého manžela rozhodujúcu pre dedenie zo zákona, sa totiž v praxi
môže vyskytnúť aj situácia, kedy už pozostalý manžel nebude po smrti poručiteľa
oprávnený samostatne v bytovom dome
hlasovať ako bezpodielový spoluvlastník
bytu, resp. nebytového priestoru a zároveň ako zákonný zástupca svojho manžela v bežných veciach. V rámci uvedeného je nepochybné, že z hľadiska právnej
istoty by sa mal pri hlasovaní preukázať
upovedomením o dedičskom práve,
iným potvrdením vydaným príslušným
notárskym úradom alebo plnou mocou
udelenou zo strany oprávnenej osoby aj
pozostalý manžel po poručiteľovi.
Mgr. Silvia Valichnáčová,
právnička ZLSBD a mediátorka
ilustračné foto: Peter Kostka
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Vieš čo je BRKO?
Ak nie, je načase to zistiť, bude sa to týkať aj TEBA. Je to skratka – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Úpravou legislatívy sa totiž obce a
mestá od 1. januára 2021 zberu BRKO – biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu nevyhnú. Z toho vyplýva, že zber, triedenie a nakladanie s
kuchynským odpadom z domácností bude pre všetkých počnúc 1. januárom nasledujúceho roka povinné.
Technické služby majú pripravenú víziu nakladania s týmto odpadom, avšak
najbližšie mesiace a stále nie celkom jasná legislatíva ukážu, aká bude konečná
verzia a teda systém, ktorý bude nastavený dlhodobo. O akýchkoľvek platných
informáciách budete včas informovaní.
Toto je aktuálna pracovná verzia toho,
ako by sme my - domácnosti mohli
s BRKO nakladať:
Čo to vlastne ten biologicky rozložiteľný kuchynský odpad je?
Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (ďalej BRKO) okrem nespracovaných zostatkov surovín, neskonzumovaných zostatkov pokrmov a potravín
rastlinného alebo živočíšneho pôvodu,
ktoré vznikli v domácnosti, patria aj šupy
z čistenia zeleniny a ovocia, kávové
a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý
chlieb, papierové vrecko znečistené potravinami živočíšneho alebo rastlinného
pôvodu, potraviny po dobe spotreby alebo potraviny inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky.

odpad priamo pri zdroji, teda v domácnosti. Bioodpad sa prirodzene vysušuje
a znižuje svoj objem, eliminuje sa potenciál pre vznik plesní, baktérií a zapáchajúcich výluhov.
Plné vrecko s bioodpadom budú obyvatelia ukladať do 240 l zberných nádob
hnedej farby. Tie budú umiestnené na
stojisku kontajnerov.
Pozor však, BRKO sa nesmie ukladať
do iných, ako do špeciálnych kompostovateľných vreciek na to určených. Špeciálne kompostovateľné vrecko sa tiež
nesmie používať na iný účel, ako na zber
BRKO. Ak však nemáte k dispozícii špeciálne kompostovateľné vrece, BRKO môžete vyhodiť do hnedých 240 l zberných
nádob aj voľne, bez použitia špeciálneho
kompostovateľného vrecka.
Zber hnedých označených kontajnerov budú zabezpečovať Technické služby
mesta, ktoré majú všetky oprávnenia na
zber tohto druhu odpadu, ktoré vydáva
Okresný úrad životného prostredia ako aj
Regionálna veterinárna správa.

Čo nepatrí do BRKO?
Kosti, odrezky surového mäsa, stolové
oleje a tuky, popol, chemicky ošetrené
materiály, plasty, kovy, sklo, komunálny
odpad, mikroténové sáčky.

A prečo mám separovať?
• Pokiaľ bývate v rodinnom dome
alebo máte záhradku, je správne separovanie kuchynského odpadu výbornou
príležitosťou vytvoriť si kvalitný kompost
pre pestovanie vlastných potravín.
• Ak nemáte možnosť si vytvoriť kompostovisko, správnym separovaním BRKO
pomôžete životnému prostrediu. Znížime vývoz komunálneho odpadu a na
skládke tak neskončí základ pre kvalitný
kompost. Možno už v blízkej budúcnosti
budeme kupovať potraviny, ktoré nebudú v takom množstve hnojené umelo.
Malo by nám záležať na kvalite potravín,
ktoré konzumujeme.
No a v neposlednom rade, separovanie BRKO nám prikazuje legislatíva.
Buďme zodpovední. Separujme správne.

Kde to mám vlastne vyhadzovať?
• Pokiaľ bývate v rodinnom dome nakladanie s BRKO môžete realizovať použitím kompostovacích zásobníkov (kompostérov), určených na záhradný odpad.
Každá domácnosť bývajúca v rodinnom
dome pravdepodobne obdrží kompostér,
určený na zber záhradného (zeleného)
BIO odpadu.
• V bytových domoch pravdepodobne dostanú obyvatelia na zabezpečenie
zberu BRKO 7-litrovú nádobu s vrchnákom a biologicky rozložiteľné vrecká
(max. na ½ roka dopredu, 25 ks), do ktorých budú obyvatelia ukladať kuchynský
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ZO ŠPORTU
ísť v tabuľke smerom nadol, ale naopak,
šplhať sa hore. Chceme mať pozitívnu
bilanciu a vyhrávať zápasy. Treba však
pokračovať v práci a nadviazať na to,“ vyjadril sa po tomto stretnutí krídelník Svitu
Dominic Green.

Chcú splniť sezónny cieľ

Basketbalisti Svitu sa rozbehli
v lige k vrchným priečkam,
Parsons hráčom mesiaca

Basketbalisti Iskry Svit naplno rozbehli súboje v základnej časti Slovenskej
basketbalovej ligy. Aj keď bez prítomnosti divákov, ale „medvede“ majú za
sebou úspešný mesiac, po ktorom sú v boji o vrchné priečky.
Na začiatku októbra neboli „Podtatranci“ v ideálnej fazóne. Striedali lepšie
stretnutia s horšími. V tíme trénera Rudolfa Juga prevládala početnejšia maródka, no vďaka tomu sa otvoril priestor
pre mladíkov, ako napríklad Šimon Turza:
„Pred letnou sezónu som sa rozhodoval,
či mám pokračovať v basketbale alebo
nie - či to má zmysel alebo nie. Povedal
som si, že keď hrám basketbal od malička, tak by bola somarina neskúsiť to na
profesionálnej úrovni. Robil som, čo sa
dalo a išiel som na 100 percent. Trénerovi
ďakujem za dôveru, ktorú mi dal. Dúfam,
že som ho nesklamal a dúfam, že aj v ďalšom zápase mi dá podobnú príležitosť
ukázať sa.“
Podľa toho prišli aj výsledky. Iskra síce
zvíťazila nad Handlovou (89:81) a Prievidzou (91:72), ale prišli aj tvrdé prehry
so Spišiakmi (69:94) a Interom Bratislava
(89:102). Ako dôležitý sa ukázal domáci
duel s Levicami, v ktorom sfúkla sebavedomých Patriotov celkom hladko (94:74).
„Obrana sa zlepšila, ak to porovnáme so
stretnutím s Interom. Vtedy nebola na
takej úrovni, akú sme schopní hrať. V našom domácom prostredí to bolo presne

o tom, aby sme hrali tvrdo v defenzíve.
Myslím si, že sme hrali veľmi dobre v obrane a v rovnakej chvíli to v útoku zapadalo všetko dobre do seba. Levice na to
nemali adekvátnu odpoveď, hlavne pri
našej ofenzíve. Celkovo sme hrali dobre a treba v tom pokračovať. Nechceme

Jeho spoluhráči síce následne stratili
doma body s Lučencom (84:94), všetko si
však vynahradili proti Handlovej (99:80).
Na začiatku novembra bol pohľad na tabuľku celkom príjemný. Sviťanom patrilo
4. miesto s bilanciou 4 výhier a 4 prehier.
Klub sa dočkal tiež pozitívnej správy, najlepším hráčom za mesiac október sa stal
De‘Sean Parsons. Zámorský basketbalista
patrí k najdominantnejším hráčom súťaže, v mnohých štatistikách je buď lídrom
alebo patrí medzi top 5.
„Je to skutočné požehnanie. Chcel by
som poďakovať vedeniu SBL a taktiež
mojim spoluhráčom, ktorí si zaslúžia kredit. Je to pre mňa veľká vec, keďže je to
môj prvý rok v tejto lige, ale nejdem teraz lietať v oblakoch. Nemali sme ideálny
štart do sezóny, preto musím pokračovať
v mojom napredovaní, aby som tomuto
tímu pomohol vo všetkom, čo je potrebné k tomu, aby sme splnili tohtosezónny
cieľ. V neposlednom rade chcem poďakovať Bohu, bez neho by to nebolo možné,“
vyjadril sa Parsons k oceneniu.
Svit odohrá v novembri ďalšie štyri
ligové stretnutia, na konci mesiaca sa
súťaž na chvíľu preruší v dôsledku reprezentačnej prestávky. Ak chcete mať
najaktuálnejšie informácie o Iskre, tak sledujte oficiálnu klubovú webstránku, respektíve Facebook alebo Instagram konto.
Michal Duchovič, foto: Daniel Faix
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