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  Nebezpečný koronavírus zasiahol aj Slovensko. Od štvrtku 12. 
marca na celom území Slovenska platí mimoriadna situácia, kto-
rú vyhlásila vláda SR na čele s premiérom Petrom Pellegrinim. 

Situácia ohľadom koronavírusu pod drobnohľadom 
- platí NÚDZOVÝ STAV

  V Bratislave viackrát zasadal Ústredný krízový štáb a vo Svidníku dvakrát 
rokoval krízový štáb mesta Svidník, ktorý zvolala jeho predsedníčka a primátor-
ka mesta Marcela Ivančová. Postupne boli prijímané viaceré opatrenia, ktoré 
sa týkajú, samozrejme, aj nášho regiónu. Za najdôležitejšie však považujeme 
zdôrazniť to, že v okrese Svidník nebol v čase písania týchto riadkov, teda v 
uplynulý piatok 13. marca napoludnie, zaznamenaná žiaden pozitívny prípad 
na koronavírus. 
  Poďme však k jednotlivým opatreniam. Ústredný krízový štáb SR prijal vo 
štvrtok 12. marca rázne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Od 
pondelka 16.3.2020 sú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základ-
né a stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory. 
V súvislosti so zrušením výučby v školách a školských zariadeniach platí 
odporúčanie: počas prerušeného vyučovania dodržiavať domácu karanténu 
(nevyhľadávať skupinové aktivity, detské ihriská a podobne).
  Zároveň sa od uplynulého piatku 13. marca 2020 zaviedla povinná 14-dňová 
karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Na územie SR sa dostanú 
len obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, prípad-
ne platný cestovný pas. Za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi 
uložená pokuta do výšky 1 659 eur. Ministerstvo vnútra SR v prípade potreby 
zabezpečí na karanténu priestory.
  Ako je iste veľmi dobre známe, všetky tri medzinárodné letiská na Slovensku 
sú uzavreté. Zastavená je aj medzinárodná autobusová a vlaková preprava, 
okrem zásobovania. Vnútroštátne vlaky ale i autobusy premávajú v prázd-
ninovom režime. Medzitranzitná kamiónová doprava je povolená. V piatok 
12.3.2020 od 7. hodiny boli spustené hraničné kontroly na všetkých hraniciach 
s výnimkou hranice s Poľskom. 

  Ústredný krízový štáb rozhodol o zatvorení zábavných podnikov, aquacentier, 
lyžiarskych stredísk, diskoték, detských kútikov, plavární, fi tnescentier a po-
dobne. Uplynulý víkend boli zatvorené aj nákupné centrá, s výnimkou lekární, 
potravín a predajní drogérie. Naďalej platí zákaz organizovať a usporadúvať 
hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Hotely 
a reštaurácie sú otvorené. Úradné hodiny sú obmedzené na klientskych 
centrách, okresných úradoch, úradoch práce a podobne. 
  Premiér Peter Pellegrini poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR 
zároveň potvrdil, že maturitné skúšky, ktoré sa mali konať od 17. do 20.3.2020, 
sa budú musieť na minimálne dva týždne odložiť.
  Ako sme už informovali, toto sú najdôležitejšie opatrenia, ktoré prijal Ústredný 
krízový štáb v uplynulý štvrtok 12. marca. Už dva dni predtým padlo rozhodnu-
tie napríklad aj o dvojtýždňovom zákaze bohoslužieb, svätých omší a svätých 
liturgií. Rešpektovať to v prvom momente nechcel akurát Pravoslávna cirkev, 
no po kritike premiéra rozhodnutie rešpektovala.                             (uvz, ps)

* zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk
* povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým 
  alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia
* zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení do 29. marca
* zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými 
  susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky, na tejto 
  hranici bude situácia priebežne monitorovaná
* obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej 
 i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú 
 dovozu a zásobovania

* zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych 
  stredísk, wellness centier, fi tnescentier, zábavných parkov a aquaparkov)
* zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení
* obmedzená prevádzka obchodných centier - cez víkend bolo možné
  nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu
* obmedzenie úradných hodín klientskych centier
* naďalej platí zákaz návštevy nemocníc a zákaz organizovania 
  hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
* rovnako platí aj zákaz konania verejných bohoslužieb
* hotely a reštaurácie budú otvorené

  Opatrenia sú podľa Krízového štábu 
SR významným a dôležitým nástrojom 
na zamedzenie šírenia ochorenia CO-
VID-19 v SR. 

  Ako informujeme aj na inom mieste, v súvislosti s koronavírusom 
minulý týždeň dvakrát zasadal Krízový štáb mesta Svidník. Prijal 
viaceré opatrenia a rozhodnutia, ktoré tesne predtým alebo potom 
pre celé územie Slovenska nariadil Ústredná krízový štáb SR, 
ktorému sú mestské či obecné krízové štáby podriadené.

Vo Svidníku teda platí, že:
* Rušia sa spoločenské, kultúrne a športové podujatia 
  organizované mestom Svidník do 23. marca 2020
* Rušia sa víkendové fi lmové predstavenia v Dome kultúry 

                     do 23. marca 2020
* Pozastavená je činnosť Denného centra pri Mestskom úrade vo Svidníku.
* Verejnosti mesto odporúča platenie poplatkov a iných platieb
  elektronickou formou a rovnako odporúča telefonickú formu komunikácie.
* Podduklianska knižnica zrušila všetky podujatia organizované knižnicou 
  s okamžitou platnosťou od 11.3.2020 až do odvolania.
  Podduklianska knižnica vo Svidníku je pre verejnosť ZATVORENÁ 
  (vrátane Bibliobusu).
* Do 23.3.2020 je zatvorené SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry a zrušené sú 
  aj všetky plánované podujatia. Rovnako je zatvorená aj expozícia 
  Vojenského historického múzea vo Svidníku.
* Platí aj zákaz návštev v nemocnici a v zariadeniach pre seniorov.
* Až do odvolania je zatvorená aj plaváreň AquaRelax pri Základnej škole 
  na Ulici 8. mája vo Svidníku a takisto aj Aquaruthenia. 
* Zatvorené musia byť bary, kaviarne, herne, pohostinstvá. Reštaurácie 
  a hotely sú otvorené. 

AKTUÁLNE OPATRENIA ČO TREBA VEDIEŤ VO SVIDNÍKU
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   Situácia ohľadom výskytu 
koronavírusu sa na celom 
Slovensku mení z minúty na 
minútu. Tak tomu bolo aj v 
priebehu uplynulého víkendu, 
kedy sme sa dozvedeli o prvom 
prípade nakazenej osoby v 
okrese Svidník.

   Stalo sa tak v uplynulú sobotu 14. 
marca podvečer, keď hovorkyňa Mi-
nisterstva zdravotníctva Zuzana Eliá-
šová informovala, že jeden pozitívny 
prípad na koronavírus bol potvrdený 
v okrese Svidník. Až na druhý deň 
ráno úrady ofi ciálne potvrdili, že ide 
o muža z Giraltoviec. 
   Nakazeným koronavírusom, aktu-
álne v čase písania týchto riadkov v 
nedeľu 15. marca podvečer prvým v 
okrese Svidník je poslanec Mestské-
ho zastupiteľstva v Giraltovciach. In-
formáciu potvrdila riaditeľka Regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva 
vo Svidníku Helena Hrebeňáková, ale 
aj samotný primátor Giraltoviec Ján 
Rubis. V Giraltovciach preto museli 
zatvoriť Mestský úrad. Poslanec bol 
na lyžovačke v Rakúsku ešte pred 
zavedením povinnej karantény po 
príchode zo zahraničia. Kým si dal 
odobrať vzorku, bol aj na rokovaní za-
stupiteľstva. To rokovalo v pondelok 
9. marca a trvalo niekoľko hodín. „Na 
zastupiteľstve bolo podľa prezenčnej 
listiny a videozáznamu, ktorý máme, 
takmer 40 ľudí,“ informoval v nedeľu 
predpoludním Ján Rubis a potvrdil, 
že do kontaktu s poslancom, ktorý 
v tom čase netušil, že je nakazený, 

prišli aj ďalší. V karanténe sú tak 
momentálne desiatky ľudí, vrátane 
primátora, mestských poslancov a 
riaditeľov škôl. Situáciou v Giraltov-
ciach sa v nedeľu predpoludním na 
rokovaní v priestoroch svidníckeho 
Okresného úradu zaoberal aj Okres-
ný krízový štáb vo Svidníku. Viedol 
ho jeho predseda, zároveň prednosta 

Okresného úradu vo Svidníku Jozef 
Baslár. „Momentálne máme potvrde-
né, že došlo k prvému kontaktu tohto 

muža s 58-imi ľuďmi,“ potvrdil 
Jozef Baslár. Prvotné úkony 
vykonávali pracovníčky Re-
gionálneho úradu verejného 
zdravotníctva vo Svidníku 
na čele s riaditeľkou Hele-
nou Hrebeňákovou priamo v 
Giraltovciach už v sobotu do 
hlbokej noci a pokračovali aj 
v nedeľu. Nakazený muž je 
podľa ofi ciálnych informácií, v 
čase písania týchto riadkov, v 
nedeľu podvečer, v domácej 
karanténe. „Tí, ktorí boli s 
týmto pánom poslancom v 
kontakte toho 9. marca, sú 
do 23. marca v karanténe, tí, 
ktorí s ním boli v kontakte ešte 
v priebehu týždňa, tak sa im o 
tieto dni predlžuje karanténa,“ 
ozrejmil primátor Giraltoviec 

Ján Rubis, ktorý je takisto, ako sme 
už uviedli, v karanténe. Tento prípad 
ochromil chod celej samosprávy. 

Hygienici poslali do karantény takmer 
všetkých mestských úradníkov. „Tým, 
že na tom zastupiteľstve bolo 80 
percent zamestnancov mesta, tak 
Mestský úrad bude od pondelka úplne 
uzatvorený,“ povedal nám v uplynulú 
nedeľu Ján Rubis a predseda Krí-
zového štábu okresu Svidník Jozef 
Baslár vysvetlil, ako to v Giraltov-
ciach bude fungovať. „Musí tam byť 
poverený človek, ktorý elektronicky 
bude komunikovať s občanmi.“ No 
a primátor Giraltoviec Ján Rubis po-
tvrdil, že všetko majú zabezpečené 
a bez problémov vyplatia aj dávky 
ľuďom, ktorým ich vypláca mesto 
ako osobitný príjemca. „Veci sú po-
zabezpečované tak, že tí, ktorí neboli 
na zastupiteľstve, budú vybavovať 
aspoň telefóny a ďalšie nevyhnutné 
záležitosti, ale úrad, ako taký, bude 
zatvorený,“ uzavrel aktuálne v domá-
cej karanténe umiestnený primátor 
Giraltoviec Ján Rubis.                (ps)

OKRES SVIDNÍK MÁ PRVÉHO NAKAZENÉHO - mestského poslanca z Giraltoviec!
V domácej karanténe je celé vedenie mesta!

Situácia ohľadom koronavírusu pod drobnohľadom 
- platí NÚDZOVÝ STAV

   Krízový štáb okresu Svidník vyhodnotil 
na svojom zasadnutí v nedeľu 15. marca 
predpoludním aktuálnu situáciu v okre-
se. Podľa slov jeho predsedu a zároveň 
prednostu Okresného úradu vo Svidníku 
Jozefa Baslára sa musia riadiť rozhod-
nutiami Ústredného krízového štábu v 
Bratislave. Jozef Baslár v rozhovore pre 
naše noviny uviedol, že vo Svidníckom 
okrese už po dvakrát rokovali mestské 
krízové štáby v meste Svidník a v meste 
Giraltovce, ktoré sa venovali aktuálnej 
situácii ohľadom koronavírusu. Na úrov-
ni okresu rokovala Pandemická komisia 
a v plnej pohotovosti sú aj jednotlivé 
zložky Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva a takisto aj ďalšie záchra-
nárske a bezpečnostné zložky v okrese 
Svidník.                                          (ps)   

Rokoval Okresný krízový štáb
   Mnohé fi rmy a prevádzky aj vo Svidníku prijímajú s 
cieľom zamedziť šíreniu koronavírusu rôzne opatrenia. 
Napríklad na čerpacej stanici STAVBET vo Svidníku sa už 
cez týždeň mohlo platiť za tovar len cez okienko. Obsluha 
čerpacej stanice mala na tvárach rúška.                  (ps) 

Všimli sme si

Primátor Giraltoviec Ján Rubis je 
takisto v 14-dňovej karanténe

Šéf Krízového štábu okre-
su Svidník Jozef Baslár
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  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa koronavírusu, úrady vám ponúkajú 
tieto kontakty.
   Nepretržitú činnosť majú nasledovné telefónne linky Úradu verejného 
zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva:
 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
 - 0917 222 682, e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR
  – 0910 580 707, e-mail: sk.epidemiologia@uvzsr.sk
 Nepretržite je k dispozícii verejnosti aj Národné centrum 
 zdravotníckych informácií - 0800 221 234. 

  V súvislosti so zrušením úradných hodí na Mestskom úrade pre širokú verej-
nosť do odvolania Krízový štáb mesta Svidník zverejnil takéto odporúčania: 

- činnosť matričného úradu v prípade závažných matričných udalostí budú 
  vybavovať na základe žiadosti v klientskom centre 
  (overovanie podpisov sa vykonávať nebude)
- využívajte elektronickú a telefonickú komunikáciu s mestským úradom
- služby podateľne úradu využívajte len v naozaj nevyhnutnom prípade 
  V KLIENTSKOM CENTRE na prízemí úradu 
  (v prípade, ak občan nemá príznaky chrípky)
- služby pokladne sa neposkytujú 
- platby vykonávajte výlučne elektronicky 

DÔLEŽITÉ KONTAKTY

Ako funguje Mestský úrad vo Svidníku?

Situácia ohľadom koronavírusu pod drobnohľadom 
- platí NÚDZOVÝ STAV
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   V niektorých svidníckych základných školách to už začiatkom uplynulého 
týždňa vyzeralo na vyhlásenie mimoriadnych prázdnin alebo teda riaditeľského 
voľna. Dôvodom bola stúpajúca bežná chorobnosť. Tak tomu bolo napríklad 
v Základnej škole na Komenského ulici vo Svidníku. Žiakom pri príchode do 
školy merali teplotu, a potom aj napoludnie. Zvýšená teplota bola dôvodom, 
aby vedenie školy kontaktovalo rodičov žiaka a išiel domov. V tejto škole už za-
čiatkom uplynulého týždňa preventívne zrušili popoludňajšiu krúžkovú činnosť 
a rovnako ako aj v iných školských zariadeniach na území mesta pridal dôraz 
na hygienu. Dezinfi kovali nielen kľučky dverí, samotné dvere, či umývadlá, 
ale i lavice stoličky a podlahy. Napokon, ako je už iste každému veľmi dobre 
známe, padlo rozhodnutie o celoslovenskom zatvorení škôl.                  (ps)

Žiakom merali teplotu

   Nemocnica Svidník ruší všetky 

plánované operačné výkony. Naďalej 
bude zabezpečovaná neodkladná 
operačná liečba, ak si to zdravotný 
stav pacienta bude vyžadovať.
   Pre pacientov s podozrením na 
COVID-19 je zriadená v rámci poho-
tovostného vstupu nemocnice Svidník 
samostatná ambulancia a to v priesto-
re chirurgickej ambulancie, s cieľom 
oddeliť pacientov s podozrením na 
koronavírus od ostatných pacientov 
a personálu.
   Pacienti, ktorí budú potrebovať 
chirurgické ošetrenie sa môžu hlásiť 
priamo na Chirurgickom oddelení.
   Ambulantná pohotovostná služba 
pre deti a dorast je presťahovaná do 
Pediatrickej ambulancie pri lôžkovom 
oddelení Pediatrie na 3. poschodí, 
pavilónu „B.“
   Ambulantná pohotovostná služba  

pre dospelých je presťahovaná 
na Internú príjmovú ambulanciu, 
pri lôžkovom Internom oddelení, 
časť ženy, 1. poschodie pavilónu 
„A.“
   Samostatné pracovisko pre 
pacientov s podozrením na ko-
ronavírus má izolovaný vstup, 
výrazne označený. 

   Táto ambulancia je nepretržite k 
dispozícii pre pacienta, ktorý vykazuje 
symptómy tohto ochorenia:

* horúčka nad 38°C
* kašeľ a kýchanie

* bolesti svalov
* dusivý kašeľ s bolesťou 

na hrudníku
* návšteva oblasti  

s výskytom COVID-19 
* kontakt s infi kovanou osobou

   Dôrazne žiadame, aby pacient s po-
dozrením na koronavírus nestupoval 
do inej časti nemocnice - vstupuje iba 
do pohotovostného bloku nemocnice 
Svidník, vstup z hlavného parkoviska 
pri nemocnici, zreteľne označený 
- KORONAVÍRUS SAMOSTATNÉ 
PRACOVISKO.
   V nemocnici Svidník naďalej platí 
prísny zákaz návštev. Nechoďte k 

lekárovi, ak to nie je nevyhnutné, vyu-
žite predpisovanie liekov cez e-recept 
telefonickým kontaktovaním ambu-
lancie Vášho praktického lekára.
   Pre verejnosť je zriadená nonstop 
infolinka ku koronavírusu. Na telefón-
nom čísle 02/32323838 pacientom z 
celého Slovenska 24 hodín denne 

poradia vyškolení pracovníci, ako 
ďalej postupovať, ak majú príznaky 
respiračného ochorenia.
   To, ako sa bude nasledujúce dni 
až týždne vyvíjať pandémia CO-
VID-19 záleží od každého jedného 
obyvateľa. 
   Dôkladne zvážte akýkoľvek pohyb 

mimo domu, či je nevyhnutný. 
   Pokiaľ patríte do kategórie 
ľudí, ktorí musia byť v povinnej 
karanténe 14 dní, prosíme, 
nepodceňujte jej význam.
   Vstupnou bránou infekcie  je 
nosová sliznica a ústa. Práva 
tie si treba chrániť nosením 
ochrannej masky. 
   Keď vidíte človeka, ktorý má 
príznaky respiračného ocho-
renia, vyhýbajte sa priamemu 
kontaktu s danou osobou.

KORONAVÍRUS je pandémia, ale ľudia môžu zvrátiť jej vývoj - 
aké opatrenia prijali vo svidníckej nemocnici?   V súvislosti s prebiehajú-

cou  mimoriadnou situáciou, 
ktorá bola vyhlásená vládou 
Slovenskej republiky v záuj-
me zvládnutia COVID-19 a na 
základe Usmernenia hlavného 
hygienika SR, nemocnica Svid-
ník prijíma od 16. 3.2020 ďalšie 
opatrenia.

   Je potrebné úplne vynechať podáva-
nie rúk a dbať na zvýšenú a správnu 
hygienu rúk. Dôležité je umývanie 
si rúk mydlom a vodou, ak nemáte 
možnosť, priebežne si ruky dezinfi -
kujte. Nedotýkajte sa rukami tváre, 
nosa, úst a očí.
   Vyhýbajte sa miestam s vysokou 

koncentráciou ľudí. Preto zvážte v 
týchto dňoch aj potrebu nakupova-
nia.
   Správajme sa zodpovedne viac ako 
po iné dni, iba tak dokážeme zvrátiť 
pandémiu COVID-19.

Slavko Rodák, riaditeľ 
Nemocnice vo Svidníku

Označenie pracoviska, ktoré je 
umiestnené na vstupných dverách

Situácia ohľadom koronavírusu pod drobnohľadom 
- platí NÚDZOVÝ STAV
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   V súvislosti so šíriacou sa nebezpečnou nákazou - vírusom 
COVID-19, teda tzv. koronavírusom, nám píšete mnohí. Mnohí sa 
nachádzate v zahraničí a snažíte sa získať informácie o situácii 
tu - u nás a u vás doma. Svidník a celý svidnícky región je pre 
vás domovom, nech ste kdekoľvek na svete. A to teší nielen nás, 
ale istotne i vašich blízkych. 

   Rovnako nám mnohí podrobne opisujete situácie, v ktorých sa nachá-
dzate na mieste, kde ste. Posielate nám fotografi e a rovnako aj videá. 
Píšete nám, ako to tam, kde ste, v celej Európe i v rôznych kútoch sveta, 
v súvislosti s koronaví-
rusom vyzerá. Mnohí 
chcete vedieť, ako  sa 
dokážete dostať domov, 
do svojho skutočného 
domova vo Svidníku a 
v okolí. Mnohí sa pýtate, 
ako je to s uzavretými 
hranicami, ako je to s 
karanténou a my sa vám 
snažíme odpovedať. 
   Snažíme sa postupo-
vať tak, ako postupujú 
mnohí. Solidárne a hlav-
ne ľudsky. Rovnako  aj 
my veľmi pozorne, tak 
ako vy, vnímame nielen 
situáciu tu u nás, ale i u 
vás, či už ste v Rakúsku, 
Poľsku, na Zanzibare či 
v Taliansku. A práve v 
Taliansku dlhodobo žije 
Svidníčanka Viktória 
Kleváková. Aj ona sa s 
nami podelila o svoje 
dojmy z krajiny, ktorá je 
spomedzi európskych 
krajín najviac nakaze-
nou koronavírusom.   

AKO TO VYZERÁ
V TALIANSKU?   

   „Som momentálne 
mimo toho všetkého. 
Som na jednom ostrove 
už týždeň a poviem len 
toľko, že pozatvárané 
je už všetko. Školy, úra-
dy a i obchodné domy. 
Otvorené sú len malé 
potraviny, také niečo, 
ako u nás vo Svidníku 
Labun zhruba. Ak ne-
máš na tvári rúško, keď 
niekam vstupuješ, môžu 
ťa pokutovať, ale aj za-
držať. Dnes ráno hovorili 
v rádiu, že je zakázané 

len tak vychádzať z domu na prechádzku, iba výlučne pracovne. Ak opúš-
ťaš okres, tak musíš mať na to dôvod pracovný alebo zdravotný a musíš 
mať o tom doklad,“ napísala nám z Talianska jedna z vás, Svidníčanov 
čo Svidníčaniek žijúcich v zahraničí Viktória Kleváková. Mimochodom, 
Viktória Kleváková pracuje ako záchranárka a ako už uviedla, v čase, 
keď sme s ňou v závere uplynulého týždňa komunikovali, mala vo vypätej 
situácii v Taliansku zaslúžené voľno. 
   Situácia na Apeninskom polostrove, teda v Taliansku je mimoriadne 
vážna a dramatická. Podľa Svidníčanky tam žijúcej jazdia po mestách 
autá s megafónmi a ľudí informujú o pravidlách. „Z tých megafónov 
vyhlasujú, že nie je možné vychádzať z domov, len v súrnych prí-

padoch, a to z dôvo-
dov zdravotných alebo 
pracovných. Navyše 
musíš mať  pri  sebe 
papier, teda doklad o 
tom, prečo si na ulici 
a odkiaľ a kam ideš,“ 
podotkla jeden z po-
strehov z talianskych 
miest Svidníčanka Vik-
tória Kleváková, ktorá 
spomenula aj to, ako im 
z vrtuľníkov zhadzovali 
balíčky s tabletami vita-
mínu C. 
   Aj takáto je teda si-
tuácia v Taliansku, aj 
takéto situácie zažívate 
vy, ľudia zo Svidníka a 
okolia. 
   Ak cítite potrebu po-
deliť sa s tým, čo v 
súvislosti so šíriacim 
sa nebezpečným ko-
ronavírusom, nech ste 
kdekoľvek na svete, 
zažívate, neváhajte a 
ozvite sa nám. Využite 
meilovú adresu redak-
cia@podduklianske-
novinky.sk alebo naše 
facebookové prof i ly 
Podduklianske novinky, 
Katarína Siváková či 
Pavol Sivák. Neváhajte 
a kľudne sa ozvite. 
   Spoločne budeme 
zdieľať osudy regiónu 
blízkych ľudí v situácii, 
ktorú drvivá väčšina z 
nás doteraz nezažila. 
A hlavne majme všetci 
na mysli jedno, opatruj-
me sa všetci tam, kde 
sme...                   

(ks)  

Koronavírus v Európe najviac zasiahol Taliansko - 
ako to vidí tam žijúca Svidníčanka Viktória Kleváková?  

Situácia ohľadom koronavírusu pod drobnohľadom 
- platí NÚDZOVÝ STAV
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   V súvislosti s tým, že Slovensko zaviedlo hraničné kontroly na všetkých 
hraničných priechodoch s výnimkou hranice s Poľskom je treba zdôrazniť, 
že to nič nemení na to, aby sme si v slovensko-poľskom pohraničí dávali 
veľký pozor. 
   Tankovať v Poľsku čo i len tesne za hranicou, či len tak na skok odbehnúť si 
na trh, do OBI či do VIVO v Krosne sa nevyplatí. Platí, že ak to od piatkového 
rána 13. marca urobíme a budeme sa vracať domov, vraciame sa zo zahrani-
čia, lebo hoci sme už možno na to zabudli, Poľsko zahraničím je!
   A teraz na vysvetlenie: Od piatku 13.3.2020 Slovensko na všetkých hrani-
ciach, s výnimkou hranice s Poľskom, zaviedlo kontroly. Prečo na hraniciach 
s Poľskom nie, zatiaľ nevedno, ale platí to, čo píšeme. Ofi ciálne teda platí:
* 14-dňová karanténa pre každého, kto bol v uplynulých dňoch v zahraničí a 
kto sa z neho od piatku 13.3.2020 vracia 
* polícia dodržiavanie povinnej karantény kontroluje a v prípade jej porušenia 
hrozí sankcia do 1 659 €, v najvážnejšej forme až 10-ročné väzenie.
   Policajný zbor SR zároveň upozorňuje, že osoby, ktoré nedodržujú štátom na-
riadenú povinnú karanténu, môže verejnosť nahlasovať Regionálnemu úradu 
verejného zdravotníctva podľa pobytu danej osoby alebo priamo Policajnému 
zboru SR na linku 158. Ak nemôžete byť v povinnej karanténe v domácom 
prostredí, aby ste neohrozili rodinných príslušníkov, kontaktujte tiesňovú linku 
112. Operátori vám poradia najbližšie voľné zariadenie patriace Ministerstvu 

Pozor na cesty do Poľska!

   Nákupná horúčka u našich 
severných susedov pominula. 
Ľudia z okresu Svidník, no nie-
len z neho, ale i z mnohých ďal-
ších na východnom Slovensku, 
si, zdá sa, dali povedať. Ešte v 
piatok to tak nevyzeralo, keďže 
do Poľska cestovali vo veľkom. 
V sobotu 14. marca ráno sa na 
nich zamerali policajti.

vnútra SR, kde bude môcť povinnú 14-dňovú karanténu stráviť.
   Takáto situácia platila v uplynulý piatok, no zo soboty na nedeľu sa všetko zme-
nilo. Vysvetľujeme ju v nižšie uverejnenom článku.                                 (pn)

Hranice napokon uzavreli aj Poliaci 

  Evidenčné číslo každého jedné-
ho slovenského auta si zapísali, 
no z preventívno-bezpečnostných 
dôvodov nikoho nezastavovali. Od 
siedmej hodiny ráno boli policajti v 
uplynulú sobotu aj na slovensko-
poľskom hraničnom priechode Vyšný 
Komárnik - Barwinek. Situácia tu však 

bola, v porovnaní s piatkom, pokojná. 
„Samozrejme, našli sa aj takí občania, 
ktorí aj napriek tomu vycestovali, tak 
znamená, že budú musieť byť zodpo-
vední za to, ako sa budú správať po 
návrate z Poľska na územie Sloven-
skej republiky,“ vyhlásil riaditeľ Okres-
ného riaditeľstva vo Svidníku Jaroslav 
Suvák. Deň predtým to pritom na 
hranici vo Vyšnom Komárniku vyze-
ralo ako v ktorýkoľvek iný deň. Ľudia 
cestovali na ben-
zínku natankovať 
či po parapety do 
najbližšej dedin-
ky, ale i klasicky 
na trh v Krosne. 
Napriek tomu, 
že na hranici s 
Po ľskom naša 
krajina kontroly 
nezaviedla, v so-

botu nastúpili 
policajti. „V sú-
vislosti s mož-
nou nákupnou 
horúčkou touto 
preventívnou 
akciou sa sle-
dovalo to, aby 
sa upozorňova-
lo občanov, čo 
ich čaká po ná-

vrate z Poľskej republiky, to znamená, 
aby dodržiavali 14-dňovú karanténu.“ 
Za päť hodín cez hraničný priechod 
Vyšný Komárnik - Barwinek do Poľska 
prešlo 20 áut. Ich údaje policajti majú. 
„Aby sme potom vedeli poskytnúť 
relevantné údaje úradu verejného 
zdravotníctva, ak by to bolo potrebné 
na kontrolu, či títo občania skutočne 
režim karanténny dodržiavajú,“ ozrej-
mil ďalší postup okresný policajný 
riaditeľ Jaroslav Suvák, podľa ktorého 
policajti poniektorým vodičom sme-

rujúcim do Poľska 
dali do rúk aj leták, 
upozorňujúce na už 
spomínané skutoč-
nosti. Od polnoci zo 
soboty na nedeľu 
musia Slováci na 
nákupy v Poľsku za-
budnúť úplne. Aj náš 
severný sused uza-
tvoril hranice. „Na 
všetkých poľských 
hraniciach platí zá-
kaz vstupu cudzin-

cov na územie Poľska, a platí to aj 
pre obyvateľov Slovenska,“ povedala 
hovorkyňa poľskej Hraničnej stráže 
Elzbieta Pikor. Hraničný priechod 
Vyšný Komárnik - Barwinek ostal síce 
otvorený, no do Poľska pustia len 
Poliakov. Z Poľska na naše územie 
môže vstúpiť ktokoľvek, keďže Slo-
vensko vstup do krajiny nekontroluje. 
Ak však z Poľska na Slovensko vstúpi 
Slovák, musí byť v povinnej 14-dňovej 
karanténe.   

(ps)

Situácia ohľadom koronavírusu pod drobnohľadom 
- platí NÚDZOVÝ STAV
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  V decembri tomu bude päť rokov. 15. decembra 2015 bol okres 
Svidník zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej neza-
mestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o 
zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia 
ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti 
v Slovenskej republike za rovnaké obdobie. Za tým nasledovalo 
schválenie Akčného plánu rozvoja okresu Svidník. Vláda ho 
prijala na výjazdovom rokovaní 31. augusta 2016 priamo vo 
Svidníku.

Akčný plán rozvoja okresu Svidník končí v tomto roku - 
hodnotíme ho s Ladislavom Hribikom
Pomoc najmenej rozvinutým okresom z inej strany

  Koordináciu napĺňania Akčného plánu rozvoja okresu Svidník malo na sta-
rosti Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník. Na jeho čele sa 
vystriedali dve ženy a jeden muž. Aktuálne toto centrum riadi Ladislav Hribik 
a práve s ním sme sa pustili nielen do hodnotenia plnenia Akčného plánu 
rozvoja okresu Svidník.
   Ladislav Hribik hneď v úvode 
nášho rozhovoru pripomenul, že 
sme v poslednom roku realizácie 
úloh Akčného plánu, ktorý bol pre 
okres Svidník navrhnutý na roky 
2016 až 2020. Okres Svidník má 
vyčerpané finančné prostriedky 
jedného z nástrojov - regionálneho 
príspevku. 
  V týchto dňoch boli doručené 
zmluvy úspešným uchádzačom na 
rok 2020. Na druhej strane nastáva 
čas zúčtovania použitia regionál-
neho príspevku za predchádzajúce 
roky u úspešných žiadateľov za 
roky 2017 až 2019. 
  Ladislav Hribik sa následne vrátil 
ku konštatovaniu, že Akčný plán 
bol veľmi dobrou myšlienkou. 
Jedným dychom však otvorene 
dodáva aj iný pohľad: 

***
AKČNÉ PLÁNY 
AKO PARÓDIA?

  „Po vyše štyroch rokoch však 
treba povedať, že od začiatku sa 
prejavovali rôzne problémy a realizácia pokrivkávala. Podľa môjho názoru na 
celkové hodnotenie si budeme musieť počkať. Zvyknem byť viac kritický a má 
to viacero dôvodov. Bývalý splnomocnenec vlády SR pre jeden zo slovenských 
celoštátnych denníkov vyjadril tvrdé porovnanie, že Akčné plány sa stali už 
iba paródiou seba samých. 
  Možno to až tak rezolútne nevidím, avšak veci treba pomenovať pravými 
menami,“ vyhlásil Ladislav Hribik a my sme od neho chceli konkrétnejšie vy-
jadrenia. „Už na začiatku bolo chybou, že sa regionálna pomoc nekoordinovala 
po osi štát - samospráva. Vznikli regionálne centrá, časť z nich pod krídlami 
miest, časť ako neziskové organizácie. Pozrime sa, kto stojí za zriadením 
týchto organizácií. Nie je šťastným riešením, ak je zriaďovateľom jedna jediná 
osoba, nezriedka prednosta Okresného úradu, ktorý je zároveň predsedom 
výboru pre rozvoj okresu a podotýkam, že to nie je prípad Svidníka. 
  Kameňom úrazu boli pravidlá realizácie úloh a zodpovednosti, ktoré neboli 
na začiatku vôbec nastavené, menili sa počas platnosti Akčného plánu a 
niektoré nie sú ani v roku 2020 nastavené,“ podotkol šéf svidníckeho Centra 
podpory regionálneho rozvoja a ako konkrétne príklady uviedol napríklad veľmi 
oneskorenú schému pomoci, kde povinnosť vytvoriť 5 pracovných miest bola 
znížená na 1 pracovné miesto. Toto opatrenie sa navyše zaviedlo do praxe až 
koncom roka 2018. Takto sa dá podľa Ladislava Hribika pokračovať ďalej. 

ZMENY V RIADENÍ NEPOMÁHALI
  „Gesciu nad realizáciou akčných plánov v najmenej rozvinutých okresoch mal 
odbor regionálneho rozvoja, ktorý najprv pôsobil pod úradom splnomocnenca 
na Ministerstve dopravy, potom prešiel na Úrad vlády, aby od 1.1.2019 pôsobil 
v štruktúre úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Ten v 
polovici trvania akčných plánov prišiel s nápadom, že jeho akákoľvek komuni-
kácia s okresmi bude na úrovni referátov regionálneho rozvoja na okresných 
úradoch. Tento doslova pokus skončil tak, že sa centrá vrátili pod metodické 
riadenie odboru regionálneho rozvoja ako tomu bolo na začiatku. Ale v tomto 
období s nami komunikovali veľmi málo alebo vôbec. 
  Dokonca sa mi dostalo jasného vysvetlenia, že mi na žiaden email nebudú 
odpovedať, ale komunikácia pôjde výlučne cez okresné úrady. Skrátka nejasné 
a v niektorých oblastiach žiadne pravidlá zaviedli do systému chaos. Myslím 
si, že malo byť posúdených viacero kritérií, napr. ekonomická sila okresu 
alebo aj HDP na obyvateľa okresu, prípadne podľa ekonómov iný ukazova-
teľ. Percentuálna miera nezamestnanosti nemôže byť jediným kritériom na 
uvedenie do zoznamu najmenej rozvinutých okresov,“ pridal ďalšie vyhlásenie 

Ladislav Hribik. 
***

EUFÓRIA POMALY 
VYPRCHÁVALA

  Rozhovor s mužom, ktorý má 
Akčný plán rozvoja okresu Svidník 
takpovediac pod drobnohľadom 
sme aj na základe jeho vyjadrení 
smerovali do polohy, že realizácia 
úloh Akčného plánu zrejme vôbec 
nie je jednoduchá záležitosť. 
Ladislav Hribik to hneď potvrdil a 
podčiarkol to aj tým, že počiatočná 
eufória ľudí, ktorí sa zúčastnili pr-
vých rokovaní okolo Akčného plá-
nu rozvoja okresu Svidník pomaly 
vyprchávala. Mnohí z tých, ktorí 
boli zainteresovaní do riadenia 
Akčného plánu aj u nás v okrese, 
ale aj ako žiadatelia to podľa neho 
vzdali. „Musím však povedať, že 
česť výnimkám. Ale tých môžem 
tak označiť číslicou dva - dvaja. 
Samozrejme, preto ukazujem v 
prvom rade na pravidlá. Ale tie mal 
niekto vytvoriť a nastaviť. Za kon-

krétnymi krokmi sú konkrétni ľudia a ja som sa neraz dostával do sporu kvôli 
veciam, ktoré neboli podľa môjho názoru správne. Veď si musíme uvedomiť, 
že Akčný plán obsahuje úlohy, ktoré mal splniť napríklad štát. Je ich 11. 
  Splnená je podľa môjho názoru jedna, ďalšie nanajvýš dve sa začínajú 
plniť. U vyššieho územného celku je to 5 úloh. Splnené sú tak dve a tretia na 
polovicu. Mali tam úlohy rezortné ministerstvá, nikde sa neobjavilo pri ročnom 
hodnotení, čo je s tými úlohami a prečo je to tak. Naopak na pracovníkov centra 
boli kladené úlohy nad rámec, dovolím si povedať, kompetencií,“ zdôraznil 
Ladislav Hribik, podľa ktorého sa nikto nepozastavil nad absurdnosťou, že 
na prvé výplaty od Úradu vlády SR alebo Úradu podpredsedu vlády treba 
čakať štyri alebo päť mesiacov, že hrozba neodvedenia daní a poistného je 
trestným činom. 

***
VZDIALENÁ BRATISLAVA

  „Za plnenie úloh pre štát sme po celé štyri roky vystavovaní naopak možným 
perzekúciám zo strany štátu. Je zarážajúce, že v tomto systéme, kedy má 
každý okres určenú zodpovednú osobu za okres z centrálnej úrovne, táto 
osoba ani raz nenavštívi dotyčný okres. Skrátka, úradníci z Bratislavy sa na 
pomoc najmenej rozvinutým okresom pozerajú z veľkej diaľky. Zato porady 
centier boli organizované zväčša v Bratislave, prinajlepšom v Banskej Bystrici. 

LADISLAV HRIBIK 
„Niektoré úlohy v Akčnom pláne boli tak, 
nazvem to, ambiciózne, že na začiatku 
normálne uvažujúci ľudia museli vidieť, 

že to treba skúsiť inak.“
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Toto nie je manažérske riadenie. Na poslednú poradu som cestoval svojim 
autom vyše päť hodín tam a päť hodín naspäť, aby som sa v 20 minútach 
dozvedel, že zmluvy na rok 2020 budú do konca roka a peniaze pre centrá 
budú púšťať v priebehu februára. Nič viac. Ani to sa nenaplnilo.
  V 21. storočí nevie úrad, ktorý v sebe nesie informatiku, zorganizovať poradu 
cez web alebo online konferenciu. Chcem ešte uviesť, že keď vznikali centrá, 
napríklad v Snine, Stropkove, Medzilaborciach alebo v Bardejove, strávili sme 
hodiny pomoci týmto subjektom. Od postupov založenia centier, cez pracov-
no-právne vzťahy, interné normy, rozpočty, vyhlasovanie výziev a podobne. 
Dodnes k nám do centra chodia podnikatelia z iných okresov, pýtajú sa na 
možnosti, chcú poradiť so zúčtovaním príspevku. Nikoho sme neposlali preč. 
Naopak, aj keď je to práca naviac, sme radi, že nám ľudia dôverujú.“ 
  Tieto slová Ladislava Hribika jasne naznačujú, že aj okolo Akčného plánu 
rozvoja okresu Svidník nie je ani zďaleka všetko v poriadku. Z jeho vyjadrení 
sa zdá, akoby ľudia v Centre podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník 
pracovali zadarmo. Je to naozaj tak? 

***
ČASTO PRACOVALI ZADARMO

  „Áno. Na to, aby ste dostali príspevok na mzdy a odvody, musíte predložiť 
zúčtovanie predošlého roka. No a tu je niekoľko problémov. Do dnešného 
dňa chýba tak dôležitý dokument ako Metodika zúčtovania regionálneho 
príspevku. Tak sa stalo pravidlom, že po odoslaní zúčtovania regionálneho 
príspevku nejaký čas celý ten súbor, ktorý obsahuje cca 500 strán podkladov, 
leží v Bratislave. Po nejakej dobe, keď informujete, ako na tom ste, vám pošlú 
zoznam prípadných nedostatkov. Iste vyskytnú sa aj chyby, avšak požadovanie 
niektorých podkladov ide podľa môjho názoru vysoko nad rámec zmluvy o 
poskytnutí regionálneho príspevku. 
  Čas však beží, a tak posielate také vyžiadanie, onaké vyžiadanie, až vám 
jedného dňa oznámia, že je 
to v poriadku alebo vám ne-
uznali nejakú sumu a je to 
neoprávnený náklad. Až potom 
požiadajte o platbu a čakajte 
30 dní. Byrokracia najhrubšie-
ho zrna. Mne ako štatutárovi 
príde nenormálne prosíkať 
samosprávy alebo iné subjekty, 
aby nám požičali peniaze na 
mzdy, odvody, telefóny a ďalej, 
aby som sa vyhol trestnému 
stíhaniu za nezaplatenie miezd 
a odvodov! 
  Pracujeme pre štát a tento 
sa cez svojich úradníkov na 
nás pozerá doslova cez prsty. 
Alebo vám príde kontrola štátu 
na plnenie odvodov a sankcia 
padne na vás. Takto si nepred-
stavujem moderný štát,“ rázne 
podotkol Ladislav Hribik a my sme v rozhovore s ním prešli aj k samotnej 
realizácii Akčného plánu na úrovni okresu Svidník. 
  Ladislav Hribik priznáva, že aj na miestnej úrovni sa im nepodarilo zrealizovať 
všetky aktivity. A dôvody? „Niektoré úlohy v Akčnom pláne boli tak, nazvem to, 
ambiciózne, že na začiatku normálne uvažujúci ľudia museli vidieť, že to treba 
skúsiť inak. Vypracovali sme dodatok č.1 k Akčnému plánu, kde sa všetky 
fi nančné zdroje, dovtedy nečerpané, presunuli na podnikateľské subjekty, 
ktoré reálne dokážu vytvoriť pracovné miesta. 

***
NEPOCHOPITEĽNÉ PROJEKTY

  Azda mi nik nechce nahovoriť, že vytvoríme 300 pracovných miest pri 
veterných elektrárňach.  Alebo ďalších 150 pracovných miest vo fi rmách žia-
dateľa, ktorý už pri zostavovaní Akčného plánu mal voči štátu desaťtisícové 
pohľadávky. Alebo že si na Svidnik práve v období Akčného plánu spomenula 
fi rma z Martina a chce tu vyrábať. Tieto veci som prestal riešiť dávno. Ani 
Centrum udržateľnej energetiky nie je skutočnosťou. Myšlienku odmietli ako 
obe mestá, tak aj väčšina samospráv v okrese. Ale táto úloha v Akčnom pláne 
je. Ďalším doslova úsmevným faktom je, že sme chceli usporiadať akciu na 
podnet zamestnávateľov v okrese, kde by sa študentom posledných ročníkov 
predstavili možnosti zamestnať sa v regióne. Viete ako to dopadlo? Vraj toto 

má robiť úrad práce. Darmo som argumentoval, že úrady práce budú zaujímať 
títo mladí ľudia, až keď u nich skončia v evidencii. 
  Odporúčanie podať študentom vodu s citrónom namiesto minerálky, žiadna 
káva, namiesto poznámkového bloku vytlačiť kancelársky papier s logom Cen-
tra a UPVII, perá po 65 centov sú drahé a podobne, som odmietol. Nechcem 
mať čiarku vo vykazovaní činnosti za takýchto podmienok. To človeka naozaj 
demotivuje, aby sa o niečo snažil. Tých vecí je naozaj viac. Takto systém 
nemôže úspešne fungovať. A ešte niečo. Verejné obstarávania na Stratégiu 
vodozádržných opatrení nám päťkrát vrátili. Doporučenia boli: oslovte toho, 
oslovte túto fi rmu. Kým sme oslovili „správneho“ uchádzača, bolo neskoro. 
Stratégia rozvoja okresu Svidník bola zrušená na pokyn bývalého splnomoc-
nenca vlády pre najmenej rozvinuté okresy s uvedením, že materiál nespĺňa 
parametre a podobá sa skôr na diplomovú prácu. Dokázal som zrušiť zmluvu 
s úspešných uchádzačom, napriek tlaku ktorý bol na mňa vyvíjaný.“

***
PREČO PRICHÁDZA KRITIKA AŽ TERAZ?

  Ladislav Hribik teda používa dosť kritické slová. Namiesto je preto otázka, 
prečo zaznievajú až teraz, keď sa napĺňanie Akčného plánu rozvoja okresu 
Svidník pomaly, ale isto končí. Riaditeľ Centra podpory regionálneho rozvoja 
okresu Svidník Ladislav Hribik tvrdí, že svoju kritiku, ale aj návrhy na riešenie 
vyjadroval od svojho nástupu do funkcie začiatkom roka 2018. Smeroval ju 
na Odbor regionálneho rozvoja Úradu vlády SR, ale aj na zasadnutia Rady, 
Výboru pre rozvoj okresu Svidník aj vystupoval s nimi aj na zasadnutiach 
Správnej rady neziskovej organizácie, ktorú riadi. 
  „V každej Priebežnej správe zasielanej do Bratislavy po zúčtovanom roku sú 
návrhy na zlepšenie uvedené, ale neviem či to niekto čítal alebo či ich považo-
val za natoľko vážne. Aby to však nebolo iba v rovine kritiky, musím uviesť, že 
sa nám podarilo naozaj viacero úspešných vecí, ktoré majú zmysel. Bola vy-

pracovaná podrobná stratégia 
rozvoja cyklotrás a cestovného 
ruchu v okrese Svidník. Boli 
podporené vzácne projekty, 
ktoré budú prinášať osoh nie-
len podnikateľskej sfére, ale aj 
novými pracovnými miestami 
a službami pre obyvateľov 
okresu. 
  Aj keď podpora z európskych 
fondov bola administrovaná 
výlučne cez operačné progra-
my a nenaplnila sa úloha vy-
hlasovania tematických výziev 
pre najmenej rozvinuté okresy 
na základe požiadaviek z okre-
sov, nasmerovali sme viaceré 
projekty práve cez európske 
fondy. Tam sú omnoho väčšie 
fi nančné možnosti ako obme-
dzená výška regionálneho 

príspevku v objeme cca 3 milióny euro na 5 rokov. 
***

AKÉ JE MYSLENIE ÚRADNÍKOV?
  Na druhej strane nenahovárajme si že dokážete zmeniť pohľad a myslenie 
úradníkov. Veľmi rýchlo si osvoja byrokratický prístup, nariaďovanie a vyžado-
vanie. To je základná chyba. Prístup musí byť partnerský. Ak má byť pomoc 
pre regióny zmysluplná, tak práve regióny treba počúvať,“ načrtol Ladislav 
Hribik, ktorému je ľúto, že rezignovalo toľko múdrych ľudí. Na druhej strane 
však za skúsenosť považuje to, že mohol toto obdobie pracovať na takomto 
projekte a hlavne s ľuďmi, ktorí naozaj verili, že dokážu veci svojou trochou 
pohnúť dopredu. 
  „Museli sme byť odborníci na projektové riadenie, ekonomiku, verejné obsta-
rávanie, právne predpisy, personalistiku a ďalšie odbory. Jednoducho z nás 
chceli polyhistorov, pričom na každú oblasť  tam hore majú svoje oddelenia 
a odbory. My sme museli za pochodu zvládať doslova všetko. Možnože aj s 
odbornosťou ľudí tam hore nie je všetko kóšer, pretože, ak sa zo žiadateľov 
niekto obrátil priamo na odbor regionálneho rozvoja, zväčša bolo odpoveďou, 
že máte v okrese Centrum, obráťte sa na nich, oni vedia čo majú robiť. Pri ná-
ročných veciach sa často ukáže aj skúška charakterov. Aj to je skúsenosť.“

     (pn, foto: ilustračné zábery)

Pomoc najmenej rozvinutým okresom z inej strany
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Pomoc najmenej rozvinutým okresom z inej strany

  Celý rozhovor s riaditeľom Centra podpory regionálneho 
rozvoja okresu Svidník Ladislavom Hribikom sa nesie v duchu 
blížiaceho sa konca tohto centra i napĺňania samotného Akčného 
plánu rozvoja okresu Svidník. Čo bude ďalej? Ako vidí situáciu 
v regionálnom rozvoji okresu Svidník Ladislav Hribik? 

  V rozhovore s Ladislavom Hribikom sme zhodnotili aj samotné 
plnenie Akčného plánu rozvoja okresu Svidník. Riaditeľ Centra 
podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník upozornil, že ak 
budeme vyhodnocovať iba ukazovatele bez komentárov, tak 
treba povedať, že avizovaná pomoc vo výške 65 miliónov euro 
bola splnená. 

ČO BUDE ĎALEJ? AKO S CENTROM PODPORY? AKO ĎALEJ S ROZVOJOM REGIÓNU? 

  „Som presvedčený, že vyrovnávanie regionálnych 
rozdiel je veľká výzva pre každú krajinu. Vo vyspe-
lých krajinách na tom participujú odborníci z rôznych 
oblastí, univerzity nevynímajúc. Regionálny rozvoj 
musí mať však nastavené pevné pravidlá a mecha-
nizmy a musia to riadiť ľudia, ktorí tomu rozumejú. 
Začínajú sa vytvárať útvary regionálneho rozvoja na 
okresných úradoch. Na nich by mali byť odborníci so 
skúsenosťami,  ktorí vedia pracovať s informáciami 
a ponúkať vízie. Podotýkam - odborníci. Sídelné 
mestá by mali postupovať takisto. 
  Regionálny rozvoj nie je len otázka okresného 
mesta v najmenej rozvinutom okrese. Dobré projekty 
vedia pripraviť len kvalifi kovaní odborníci. Netreba 
vymýšľať nič nové, ale naučiť sa to, čo potrebujeme, 
napríklad od Poliakov, Maďarov alebo Rakúšanov. 
Všetko stojí na ľuďoch a peniazoch. Odborníci doká-
žu identifi kovať potreby a navrhnúť zdroje, projekty 
ich dokážu zhmotniť a šikovní ľudia z rôznych oblasti 
aj realizovať. Okres má potenciál, ale často o ňom 
iba hovoríme. Cestovný ruch, agroturistika, lesy, 
poľnohospodárstvo a malé a stredné podnikanie. Ale 

najdôležitejšie je, aby sa rozvoj najmenej rozvinutých okresov stal súčasťou 
celkovej  priemyselnej politiky štátu. 
  Zaslúži si naozaj pozornosť a hlavne ten správny prístav po troch prekotve-
niach na ústrednej úrovni. Máme šikovných ľudí, je treba viac komunikácie. 
Aj na úrovni okresu. Všetko stojí a padá na ľuďoch. Keď občas počujem, s 
kým sa kde ráta a kto má túto oblasť na starosti, vráti ma to na zem. Trpezlivo 

sa pri rozhovoroch pýtam ľudí, či by sa dali operovať 
napríklad poštárovi alebo či by boli spokojní, ak by o 
ich správnych sporoch rozhodoval napríklad sociálny 
pracovník. Tým, samozrejme nechcem v žiadnom 
prípade dehonestovať akékoľvek zamestnanie. Vážim 
si ľudí, ktorí robia svoju profesiu s láskou. 
  Chcem však poukázať, že každá oblasť má mať 
svojich odborníkov, špecialistov. Nechcem nikoho 
uraziť, ale každý by mal robiť to, čomu rozumie. 
Aj v regionálnom rozvoji sú potrebné výsledky a k 
tým sa dostaneme iba vtedy, ak nápady, realizácia 
a opatrenia budú mať hlavu a pätu. Odbornosť sa 
nezískava preposielaním linkov a odkazov na výzvy 
alebo dotačné schémy, ako sa stalo zvykom u časti 
úradníkov. Odbornosť má vychádzať z hláv ľudí, ktorí 
majú skúsenosti a víziu. 
  Treba síce pripraviť legislatívu, vykonávacie predpisy, 
normy a nastaviť systém, ľudský faktor však ostane 
napriek tomu najdôležitejším. Žiadna hra ani proces 
nedopadnú podľa našich očakávaní, ak počas nich prí-
liš často meníme pravidlá,“ uzavrel Ladislav Hribik.

 (pn)

Akčný plán rozvoja okresu Svidník v číslach

  „V čerpaní európskych fondov (EŠIF) už v tomto období bola prekročená 
suma predpokladaná pre okres Svidník. Regionálny príspevok vo výške 
3,06 milióna eur: pomohli sme 92 subjektom fi nančnou podporou. Ako s ňou 
naložia, je na nich. Verím, že drvivá väčšina dodrží svoje projektové zámery 
so zodpovednosťou. Pracovné miesta k 1.1.2020: 1 650. 
  Akčný plán predpokladal 1 418 pracovných miest. Treba uviesť, že z regionál-
neho príspevku bolo podporených zhruba 400 pracovných miest. Tie vysoké 
čísla ukazujú na dve veci: nezamestnanosť posledné štyri roky kontinuálne 
klesala v celej EÚ, v celej SR a, samozrejme, aj vo všetkých okresoch. V 

nástrojoch aktívnej politiky trhu práce sú aj nástroje na podporu vlastného 
podnikania, presťahovania za prácou, príspevkov na dochádzanie za prácou, 
udržania regionálnej zamestnanosti a pod. Títo ľudia ubudli z evidencie úradu 
práce. Samozrejme, sú tam aj nástroje podpory regionálnej zamestnanosti. 
Tieto najviac potiahli štatistiku,“ podotkol Ladislav Hribik, ktorý v našom roz-
hovore spomínal aj úlohy štátu a vyššieho územného celku. Čo s tým? „Na 
toto nech nájdu odvahu kompetentní, ja iba pomenovávam stav, aký je.“
  Oblasti pomoci okresu mali byť podľa Akčného plánu v nasledujúcich oblas-
tiach:  Podnikanie a viac pracovných miest, Vzdelávanie, fl exibilita a kariéra, 
Moderné a dostupné verejné služby, Udržateľná mobilita pracovnej sily. Okrem 
prvej oblasti, ktorej sme sa naozaj naplno venovali, nevidím výraznejší posun. 
Je pravdou, že ak nemáte kompetencie, môžete iba konštatovať. 
  Druhou stranou mince úspechu je to, ako sa podarí úspešným žiadateľom 
zrealizovať svoj zámer, uviesť ho do života, vytvoriť pracovné miesta a, sa-
mozrejme, zúčtovať využitie fi nančných prostriedkov. Mrzí ma, že dosť veľká 
časť žiadateľov si poriadne nenaštuduje vlastnú zmluvu, povinnosti prijímateľa, 
termíny a až na naše upozornenie sa začne venovať tomu, že peniaze treba 
vyúčtovať. Sú to základné veci, ktoré, pri všetkej úcte, treba jednoducho ovlá-
dať,“ zdôraznil Ladislav Hribik.                                                                 (pn)

  V dobe od 6. do 9. marca došlo v jednej z prevádzok na Ul. Požiarnickej v 
Stropkove ku krádeži, ktorej sa dopustil  zatiaľ neznámy páchateľ. Polícia v 
prípade začala trestné stíhanie pre prečin krádeže.  
  Páchateľ  v uvedenej dobe neoprávnene vošiel do oploteného areálu spo-
ločnosti, otvoril uzamknuté osobné motorové vozidlo značky Škoda Felícia 
a z neho ukradol autorádio, 2 kusy reproduktorov i rám prístrojovej dosky. 
Poškodená spoločnosť škodu doposiaľ nevyčíslila. Zákon pre páchateľa tohto 
trestného činu stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody až na dva roky.                                                               
                                                                                                               (krpz)

Vykradol auto
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Osobnosti našich ulíc
  Tento rok sa naše mesto nesie aj v znamení 665. výročia prvej 
písomnej zmienky o Svidníku. Pri tejto príležitosti pokračujeme v 
seriáli o osobnostiach nášho mesta. Tento týždeň Vám priblížime 
osobu učiteľa Ivana Polyvku.

  Ivan Polyvka (1866-1930) bol pedagóg, 
folklorista, kultúrno-osvetový činiteľ a literát. 
Narodil sa v obci Breznička, detstvo prežil a 
základnú školu navštevoval vo Veľkých Bu-
kovciach, teraz Bukovce. Pochádzal z učiteľ-
skej rodiny, mal 10 súrodencov. Po štúdiách 
v Mariapésci, v Prešove a Užhorode od roku 
1884 pôsobil ako učiteľ v Sedliskách. 
  V rokoch 1887-1919, teda 32 rokov, žil a 
pôsobil vo Svidníku. Tu sa zaslúžil o rozvoj 
ľudového školstva,  kultúry a divadelníctva. 
Veľa času venoval najmú mládeži. Vo Svid-
níku založil Spolok mládeže, a pri ňom zriadil 
čitáreň, kde sa schádzala mládež a organizovali sa kultúrno-spoločenské 
podujatia. Udržiaval veľmi priateľský vzťah s A. Pavlovičom, spolupracoval 
s ním napr. pri založení Spotrebného družstevníctva vo Svidníku. Bol prvým 
vydavateľom jeho literárnej pozostalosti a vďaka nemu sa doteraz zachovala 
Pavlovičova rukopisná tvorba. V roku 1919 pôsobil ako inšpektor rusínsko-
ukrajinských škôl v bývalej Užhorodskej župe. Bol autorom školských učebníc 
pre podkarpatské základné ľudové školy. Mnoho článkov a statí uverejňoval 

v časopisoch Nauka, Russkaja zemľa, Škola, Narodnaja škola. Bol zaklada-
teľom edície Narodnaja biblioteka a zberateľom ľudových rozprávok, legiend 
a piesní. Zomrel 3. 10. 1930. Je pochovaný v Bukovciach, kde má postavený 
pomník. 
  Jedna z ulíc v meste Svidník je pomenovaná jeho menom od roku 1965, 
predtým sa táto ulica medzi občanmi pomenovávala ako „Pod Hirku II.“

 Zdroj: Mičáková N., Prechádzky ulicami môjho rodného mesta, 
Podduklianska knižnica vo Svidníku, MsÚ

  V súvislosti s blížiacim sa termínom podávania daňových pri-
znaní Finančná správa pripomína, že elektronicky komunikovať s 
fi nančnou správou môže ktokoľvek, nielen povinne elektronicky 
komunikujúce právnické a fyzické osoby - podnikatelia. 

Vybavte svoje daňové povinnosti z pohodlia domova

  Elektronická komunikácia s fi nančnou správou šetrí čas a svoje daňové povin-
nosti klienti vybavia z pohodlia domova, bez potreby fyzicky navštíviť daňový 
úrad. Aktuálne má elektronickú komunikáciu s 
fi nančnou správou zriadených približne 440 tis. 
fyzických a 300 tis. právnických osôb. 
  V súvislosti so snahou vyhýbať sa lokalitám s 
väčším počtom ľudí dáva fi nančná správa do 
pozornosti možnosť elektronickej komunikácie. 
S fi nančnou správou komunikuje elektronicky už 
približne 740 tis. fyzických a právnických osôb. 
Využívať takúto formu komunikácie, bez potreby 
priamej návštevy pracovísk fi nančnej správy, 
môže však ktokoľvek. 
  Na elektronickú komunikáciu je najskôr potreb-
né sa registrovať na portáli fi nančnej správy. K 
registrácii je potrebný elektronický občiansky 

preukaz s čipom (eID), resp. kvalifi kovaný elektronický podpis (KEP). Vý-
hodou využívania občianskeho preukazu s čipom v komunikácii s fi nančnou 
správou je to, že vôbec nie potrebné fyzicky navštíviť daňový úrad. Fyzické 
osoby môžu využiť aj možnosť uzavrieť s daňovým úradom tzv. dohodu o 
elektronickom doručovaní. 
  Všetky podrobnejšie informácie sú zverejnené na portáli fi nančnej správy v 
časti Elektronická komunikácia - praktické informácie. K dispozícii je aj animo-
vané video dokumentujúce registráciu a následné podanie dokumentu.

  Elektronicky komunikovať s fi nančnou správou 
sú klienti zvyknutí už od roku 2014, od júla 
2018 je elektronická komunikácia s fi nančnou 
správou povinná pre všetky fyzické osoby 
podnikateľov. V prípade právnických osôb ide 
o platiteľov DPH a právnické osoby zapísané 
v obchodnom registri, v prípade fyzických osôb 
musia byť splnené dve podmienky: musí ísť o 
fyzickú osobu registrovanú na dani z príjmov 
na daňovom úrade a zároveň musí byť pod-
nikateľom podľa obchodného zákonníka. Pre 
ostatné subjekty je elektronická komunikácia s 
fi nančnou správou dobrovoľná. 

(fs)

  V polovici februára tohto roku došlo k dopravnej nehode v obci Makovce. 
Stalo sa to vo večerných hodinách.

Mikovčan skončil v plote 

  23 ročný mladík z obce Miková, ako vodič osobného motorového vozidla zn. Škoda Felícia, jazdil 
po ceste v obci Makovce, pričom sa počas jazdy plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval 
situáciu v cestnej premávke. V dôsledku aj tohto konania v zákrute prešiel do protismeru, narazil 
do oplotenia rodinného domu, potom do osobného motorového vozidla zn. VW Touran, zasiahol 
aj oplotenie pri dome, plynovú prípojku, elektrickú prípojku, fóliu na altánku a ujme sa nevyhol 
ani odpadkový kôš.  Mladý vodič sa po dopravnej nehode odmietol podrobiť dychovej skúške, 
bola mu odobratá krv. Výsledok toxikologického vyšetrenia metódou plynovej chromatografi e 
preukázal koncentráciu etylalkoholu 1,55 promile. Mikovčan bol obvinený z trestného činu 
ohrozenie pod vplyvom návykovej látky ako aj z trestného činu poškodzovanie a ohrozovanie 
prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. Stíhaný je momentálne na slobode, no hrozí mu 
trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.                                                                     (krpz)  

Spravodajstvo 
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  V bytových domoch je častou otázkou, kto bude predsedom 
spoločenstva, kto prevezme činnosť po pôvodnom predsedovi 
a podobne. Spolu s funkciou predsedu je spätá otázka jeho 
odmeny. Vedú sa siahodlhé debaty o tom v akej výške by mal 
dostávať odmenu a či vôbec.

Je ohodnotenie predsedu spoločenstva vlastníkov bytov adekvátne?

Odmenu zdaňuje spoločenstvo ako zamestnávateľ
  Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v § 7c 
ods. 2 uvádza, že predseda je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť spolo-
čenstva. V  prípade, ak predseda spoločenstva poberá odmenu za výkon 
funkcie, považuje sa za zamestnanca na účely zákona o sociálnom poistení 
a Spoločenstva vlastníkov bytov ako zamestnávateľ predsedu musí prihlásiť 
ako svojho zamestnanca do Sociálnej poisťovne. Odmenu zdaňuje spolo-
čenstvo ako zamestnávateľ v súlade s §35 ZDP, t.j. vo forme preddavku na 
daň zo závislej činnosti v mesiaci vyplatenia príjmu. Na účely zdravotného 
poistenia a sociálneho poistenia sa predmetný príjem považuje za príjem zo 
zárobkovej činnosti, t.j. podlieha odvodom rovnako. Pre predsedu spoločen-
stva je vyplatenie odmeny  príjmom zo závislej činnosti, t. j. ide o príjem ako 
„zo zamestnania“.
  Predseda Spoločenstva vlastníkov bytov koná v zmysle Zákona 182/1993 
Z.z. a Zmluvy o Spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov. 
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je právnická osoba 

založená podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, ktorá v zmysle § 7 ods. 1 spravuje 
spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré 
sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo 
a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy. 

***
Čo robí spoločenstvo prostredníctvom predsedu?

 Spoločenstvo prostredníctvom svojho predsedu zabezpečuje plnenia spojené 
s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome. Predseda spoločenstva je 
jediným výkonným orgánom spoločenstva, riadi činnosť spoločenstva, zabez-
pečuje jeho komplexnú prevádzku a obnovu a koná v mene spoločenstva. 
Predseda zodpovedá za doklady spoločenstva, vedenie účtovníctva aj za 
vypracovanie ročného vyúčtovania, a to aj v takom prípade, ak je vedením 
účtovníctva alebo zabezpečovaním niektorých služieb poverená iná osoba. 
Predseda je povinný zabezpečiť odstránenie chyby alebo poruchy technic-
kého zariadenia, ktoré boli zistené kontrolou stavu bezpečnosti technického 
zariadenia, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok, a to aj 
bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Je rozumné, 
ak sa v niektorých spoločenstvách zabezpečuje časť služieb na základe 
mandátnej zmluvy. 
  Týmto bude z rozsiahlej agendy bytového domu, ktorá obsahuje cca 300 
právnych predpisov, aspoň čiastočne odbremenený predseda a agenda za-
bezpečená  odborne spôsobilými osobami. Mandátna zmluva sa uzatvára na 
základe ustanovení obchodného zákonníka a neposudzuje sa podľa zákona 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 

***
Byt predsedom je zodpovedná úloha 

  Byť predsedom spoločenstva je nanajvýš zodpovedná úloha. V niektorých 

domoch si prácu predsedu vážia, v niektorých nie. Ľudský faktor je v tomto 
prípade zásadný na strane predsedu aj na strane všetkých vlastníkov. Predse-
da spoločenstva vykonáva túto prácu často na úkor svojho voľného času, na 
úkor času s rodinou, na úkor času na relaxáciu, často rieši aj susedské spory. 
Je prvou osobou pri vyskytnutí sa akéhokoľvek problému v dome. Žiaľ, sú aj 
jednotlivci, ktorí si predsedu spoločenstva „privlastnia“ na 24 hodín denne za 1 
alebo 2 eurá mesačne na byt (čo ešte podlieha dani) a očakávajú, že im bude 
- nadnesene povedané - pomaly aj čistiť topánky a presadzovať ich názory 
bez ohľadu na ostatných spolubývajúcich. Takíto jednotlivci zodpovednosť 
prijať nechcú, ale riadiť takmer všetko áno.
  Predsedovia spoločenstva sú často jedinými osobami, ktoré sa starajú o 
spokojné bývanie vlastníkov bytov, často sú v bytovom dome okrem šta-
tutárov aj domovníkom, dôverníkom aj poštárom. Je chvályhodné, že sú 
bytové domy, kde predsedovi spoločenstva pomáhajú aj ďalší vlastníci, resp. 
vchodoví dôverníci.
  Predseda spoločenstva by mal byť ohodnotený adekvátne svojej zodpoved-
nosti a povinnostiam, ktoré má. Aj nedávny prípad v Prešove ukazuje, aká je 
práca predsedu spoločenstva zodpovedná. 

***
Mesačná odmena za riadenie spoločenstva 

  Bežne sa mesačná odmena za celkové riadenie spoločenstva pohybuje cca 
od 5 do 10 eur/byt. Z toho je potrebné zaplatiť predsedu, ekonóma,  vchodo-
vého dôverníka, odviesť dane. Plus menšiu odmenu raz za rok členom rady 
spoločenstva. Predseda, samozrejme, môže robiť aj ekonóma, aj účtovníctvo, 
funkcie sa môžu kumulovať. Mesačná odmena predsedu adekvátna jeho 
zodpovednosti sa pohybuje od 3 eur / byt vyššie. Je potrebné vziať v úvahu, 
že odmena podlieha daniam a odvodom a nároky na činnosť predsedu sa 
rokmi navyšujú.  
  Je prirodzené a morálne správne ak ľudia, ktorí preberajú zodpovednosť, 
sú adekvátne ohodnotení. Neadekvátna odmena môže vážne ohroziť chod 
spoločenstva, nakoľko o tento post je malý záujem a je čoraz ťažšie nájsť 
vlastníka, ktorý túto funkciu chce vykonávať. Pričom funkcia predsedu je pre 
bytový dom z každej stránky potrebná. Neprimerane nízka odmena za tento 
post je demotivujúca, v snahe využiť, lepšie povedané zneužiť ochotného 
človeka, ktorý dobrovoľne na úkor voľného času chce pomôcť obnove a 
údržbe  bytového domu. 
  Prehodnotiť a adekvátne upraviť odmenu predsedovi môže navrhnúť na 
schválenie zodpovedná rada, člen rady alebo ktorýkoľvek vlastník bytu.

 Gabriel Kaliňák, riaditeľ spoločnosti SLUŽBYT, s.r.o

GABRIEL KALIŇÁK:  
„Byť predsedom spoločenstva 
je nanajvýš zodpovedná úloha“
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

SCOTT, Scarlett: Vojvoda bez mena. 
Bratislava,  Ikar 2020. 315 s.
  Are, vojvodkyni z Burghly, muži v službách írskych vzbúrencov na politickú 
objednávku zabili manžela a hrozia 
smrťou aj jej. Koruna jej pridelí osob-
ného strážcu. Je ním Clayton Ludlow, 
nemanželský syn vojvodu a prvý muž, 
ktorého vo svojom živote milovala. 
Osem rokov po tom, čo ju pripravil o 
nevinnosť a vzápätí bezcitne opustil, sa 
vrátil do Arinho salóna aj života. Teraz 
je však staršia, múdrejšia a silnejšia. 
Rozhodne sa, že mu odolá a prinúti ho 
zaplatiť za minulosť. 
  Ara je jediná žena, ktorú Clayton kedy 
miloval a ktorú teraz nenávidí. Kedysi 
ho kruto zradila a nechala so zjazve-
nou tvárou a zatrpknutým srdcom. V 
novom živote bez lásky si získal meno 
ako jeden z najobávanejších agentov 
Koruny. Túži čo najrýchlejšie dokončiť 
svoju úlohu a potom na Aru navždy 
zabudnúť. Nebude to však také ľahké, 
ako si predstavuje. Najavo vychádzajú 
tajomstvá a Ara sa ocitne v ohrození... 

ČEKOVSKÁ, Ľubica 
  Narodila sa 16. marca 1975 v Humennom. Je slovenská skladateľka a 
klaviristka. Jej bratom je slovenský hudobník, spevák, skladateľ, komik a 
moderátor Marián Čekovský. V roku 1998 absolvovala s vyznamenaním Vy-
sokú školu múzických umení v odbore teória hudby. V postgraduálnom štúdiu 
pokračovala v Londýne, kde počas štúdia obdŕžala cenu Manson Bequest 
Prize. Od septembra 2010 sa stala rezidenčným skladateľom „Composer 
in residence“ v Gere v Nemecku. Jej diela boli predvedené na významných 
festivaloch súčasnej hudby v Estónsku, Londýne, Bratislave, Salzburgu, na 
hudobnom festivale Pražská jar a iné. V roku 2006 jej Hudobný fond udelil 
cenu Jána Levoslava Bellu za dielo Piano Concerto. V septembri 2015 jej 
úspešne premiérovo odznela nová veľká symfonická skladba PALINGENIA. 
Komponuje i scénickú a fi lmovú hudbu.

PRUDHOMME Sully (16.3.1839 - 6.9.1907)
  Francúzsky básnik a esejista, prvý nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, ktorá 
mu bola udelená v roku 1901. V škole ho zaujímala hlavne matematika, fi lo-
zofi a a klasická fi lológia. Pre chorobu očí sa vzdal vedeckej činnosti. Pracoval 
ako úradník v továrni, kým nezačal študovať právo. Publikoval melancholické 
básne, k čomu ho inšpirovali vlastné nešťastné milostné pomery. Záľuba vo 
fi lozofi i sa prejavila vo väčšine jeho poetickej tvorby. Bol vedúcou osobnosťou 
parnasistického hnutia, ktorého cieľom bolo obnoviť eleganciu poézie ako 
reakciu na romantizmus. Jeho snom bolo spojenie vedy a poézie. 

- To je strašné! 
- nadáva pani Zlatica,

- aké nekvalitné autá sa dnes vyrábajú.
Už mám štvrté a s každým som narazila do stromu.

LEKÁRNE
17. do 23. marca 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svid-
níku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
21. a 22. marca 2020: MDDr. M. Mikula - Kukorelliho 334/16 v Giraltovciach. 
Kontakt: 054/732 21 67.
Stomatologické pohotovostné služby sú v sobotu od 8.00 do 12.00 hod., v 
nedeľu a počas sviatkov od 9.00 do 11.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR: 
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 
054/786 05 38.

  Hlavný hygienik SR zrušil bohoslužby konané za účasti širšej 
verejnosti do 23.3.2020. Toto opatrenie sa netýka „nevyhnutných 
obradov.“ 

Infoservis 
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   VV OOSTZ Svidník  na základe všetkých skutočností súvi-
siacich s aktuálnou situáciou ohľadom koronavírusu odkladá 
odohratie dvadsiateho kola predbežne o dva týždne. O ďalších 
zmenách vás budeme informovať. 

Miroslav Kurečko, predseda OOSTZ Svidník

 Šport / Spravodajstvo

MIMORIADNY OZNAM

   Ešte v nedeľu 1. marca sa uskutočnil v Humennom bodovací turnaj o Pohár 
VsSTZ (Východoslovenského stolno-tenisového zväzu Prešovského a Košic-
kého kraja) najmladších žiakov. Súťaže sa zúčastnil aj žiak zo ZŠ Karpatská 
Svidník Dalibor Kavuľa, ktorý potešil svojho trénera Vlada Sluka suverénnym 

1. miestom spôsobom „štart - cieľ“ bez prehry. 
   Dúfame, že aj keď sú vynútené prázdniny, individuálnym tréningom vo 
dvojici s trénerom vylepšíme nedostatky a 28. marca, ak sa uskutočnia, na 
Majstrovstvách Prešovského a Košického kraja vo Vojčiciach sa nám podarí 
siahnuť na medailovú pozíciu. Držte nám palce.
   Ďakujeme Mestu Svidník a ZŠ Karpatská za dlhoročnú podporu mladých 
stolných tenistov. 

Vlado Sluk, tréner   

Dalibor Kavuľa zo ŠK ZŠ Karpatská Svidník víťazom krajských bodovačiek

   O tom, že aj malí predškoláci majú chuť súťažiť, sme sa mohli presvedčiť na 
štvrtom ročníku regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy detí materských 
škôl s názvom Zázračná truhlica.
   Súťaž organizuje Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku v spolupráci 
s mestom Stropkov. S odvahou vystúpiť pred neznámym publikom a porotou 
sa v priestoroch Domu kultúry vo Svidníku popasovalo 20 detí z 10 mater-
ských škôl (z okresu Svidník - MŠ Ľ. Štúra vo Svidníku, MŠ gen. Svobodu vo 
Svidníku, MŠ 8. mája vo Svidníku, MŠ Giraltovce, MŠ Kračúnovce, MŠ Vyšný 
Orlík, MŠ Lúčka, MŠ Cernina, z okresu Stropkov MŠ A. Hlinku v Stropkove 
a MŠ Nižná Olšava). Odborná porota pod vedením skúsenej odborníčky 
Ľubice Bekéniovej z Prešova zaradila všetky deti do zlatého, strieborného a 
bronzového pásma a 4 deťom udelila aj ocenenie „výnimočný detský talent“, 
a to Lilien Čepigovej (MŠ Vyšný Orlík), Ester Kačmárovej (MŠ Giraltovce), 
Lei Labunovej (MŠ 8. mája vo Svidníku) a Adamovi Pabinovi (MŠ A. Hlinku 
v Stropkove). 
   V zlatom pásme sa ešte umiestnili Gabriel Ircha (MŠ Kračúnovce), Sandra 
Mačová (MŠ Giraltovce), Natália Maguláková a Tamara Stupáková (obe MŠ 
Ľ. Štúra vo Svidníku). Všetky deti boli odmenené diplomom a rozprávkovou 
knihou. 
   Sme presvedčení, že cieľ súťaže, ktorým je objavovať talenty, dať im možnosť 
prezentácie na verejnosti a rozvíjať ich komunikačné schopnosti bol naplnený 
a s mnohými sa stretneme pri ďalších súťažiach v prednese už ako školákmi.                                                                                                                                        
                                                             Marta Bojkasová, POS vo Svidníku

   Pri príležitosti Mesiaca kníh zorganizovali terénni sociálni pracovníci v 
spolupráci s pracovníkmi Denného stacionára v obci Kružlová skupinovú 
aktivitu „Marec mesiac knihy“. Knihy sú vraj najlepším priateľom človeka a sú 
neodmysliteľným spoločníkom mladých, či starších. Pre klientov stacionára 
bol pripravený program, kde žiačky zo základnej školy prečítali seniorom roz-
právku z knihy Rozprávky pre malých aj veľkých.  Rozdané boli aj pripravené 
dotazníky, ktorých cieľom bolo zistiť, aké miesto majú knihy v ich životoch. Na 
záver aktivity bolo pre zúčastnených pripravené občerstvenie s dobrou kávou 
a čajom, kde mali možnosť diskutovať o svojich najobľúbenejších knihách.
                                                                                        TSP a DS Kružlová   

   Na základe usmernenia Ministerstva vnútra SR, ktoré bolo mestu Stropkov 
doručené, boli prijaté viaceré rozhodnutia smerujúce k zamedzeniu šírenia 
nového koronavírusu v SR. 
Samosprávam na Slovensku boli viaceré opatrenia, podľa ktorých mesto 
Stropkov rozhodlo aj takto: 
- zrušiť slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva spojené s oceňova-
ním osobností a kolektívov plánované na 15. marec 2020; konať sa bude v 
náhradnom termíne,
- až do odvolania bude mimo prevádzky kino a zatvorená bude aj krytá plavá-
reň.                                                 Peter Novák, hovorca mesta Stropkov

Zázračná truhlica malých škôlkarov Stropkov presúva slávnostné zastupiteľstvo

Marec mesiac knihy v Kružlovej
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KTO DAROVAL KRV?    

    SPOMIENKA 
Čas plynie ako tichej rieky prúd,

kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.

10. marca 2020 sme si pripomenuli 
10 rokov, odkedy nás navždy opustil 

náš milovaný
manžel, otec a dedko

Michal SUVÁK zo Svidníka 

  S láskou a úctou spomínajú manželka 
Anna, dcéry Lýdia s Jaroslavom, Lenka s 
Mariánom, vnučka Simonka, vnuk Kristián 
a svatka Mária Hudáková  

    SPOMIENKA 
More lásky si so sebou vzal, 

hory bolesti zanechal, 
prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas, 
spomienka na Teba zostáva v nás.

16. marca 2020 sme si pripomenuli 
tri smutné roky, 

odkedy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko a pradedko
Anton ZAJAC z Jurkovej Voli

  S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, 
dcéry Marta, Viera a syn Jaroslav s rodinami 

  V stredu 11. marca 2020 prišlo v rámci Valentínskej kvapky krvi na Hema-

tologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 24 bezprí-

spevkových darcov: 

  Ján Hlavinka (84), Martin Očipka (56), Zuzana Gocová (10), Martin Goc (50), 

Vladislav Micenko (3), Peter Horbaj (29), Marta Slivková (25), Marcel Slivka 

(2), Mária Volčková (38), Peter Volčko (45), Michal Mihaľ (94), Peter Sokol 

(61), Martin Hic (29), Michal Burák (38), Samuel Sitkanič (4), Pavol Tabaka 

(11), Matúš Kimák (11), Emília Geciová (3), Alexandra Hutňanová (29), Jozef 

Čiernik (18), Kamil Hric (21), Tadeáš Vansač (3), Eva Šmajdová (3), Ľudmila 

Rusnáková (prvodarca). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku  

Ako ticho žil, tak ticho odišiel,
skromný vo svojom živote,

veľký vo svojej láske a dobrote.

16. marca 2020 uplynie 10 rokov, 
odkedy nás opustil náš milovaný 

manžel, otec a dedko
Emil ZOZUĽAK zo Svidníka

  
  Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s 
nami tichú spomienku.
  S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, 
synovia Jaroslav s rodinou, Emil s rodinou, 
vnúčatka Patrik, Katka, Majko, Jarko, Emka, 
Kubko                                                                         Dedko, chýbaš nám! 

    SPOMIENKA 

Úradná správa č. 22 zo dňa 11. marca 2020
Sekretariát:                 
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, 
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
ŠTK OOFZ:
Na základe rozhodnutia Krízového štábu SR o zákaze konania všetkých 
kultúrnych a športových podujatí predbežne na 2 týždne, ŠTK OOFZ ozna-
muje, že prekladá 3. kolo Pohára predsedu OOFZ z 22.3.2020 na 1.5.2020 
o 16.30 hod.. 
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny 
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je 
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalo-
vekluby.sk

OOFZ Svidník
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  V areáli Materskej školy máme záujem vytvoriť knižnú búdku, ktorá bude osadená v pek-
nom prírodnom prostredí s kvetinovými záhonmi. Bude slúžiť na vkladanie a požičiavanie 
detských kníh. Túto požičovňu budú môcť využívať rodičia s deťmi a učiteľky. Súčasťou 
knižnej búdky budú lavičky, kde si budú môcť rodičia posedieť, prezerať knihy a navzájom 
komunikovať. Chceme tak podporiť skvalitnenie sociálnych vzťahov a komunikácie medzi 
rodičmi navzájom aj medzi rodičmi a učiteľkami.   

  Deň po voľbách, v nedeľu 1. marca sa občania Ladomirovej stretli v kultúr-
nom dome na súťaži v pečení koláčov. Súťaž organizovali poslanci obecného 
zastupiteľstva a starosta obce Ladomirovej. Vytvorili príjemné prostredie nielen 
pre účastníkov súťaže. 
  Už pred šestnástou hodinou začali prichádzať prví súťažiaci so svojimi 
sladkými ale aj slanými dobrotami. Zhodli sme sa na tom, že všetky vábili 
už pri pohľade na ne. Po šestnástej hodine na svoje miesta zasadla porota. 
S nabrúsenými chuťovými bunkami odštartovali súťaž a začali ochutnávať. 
Bodovala sa hlavne chuť koláčov, ale taktiež i vizuálna časť.
Medzitým si súťažiaci a ostatní hostia vychutnávali kávičku a spolu sledovali 
priebeh súťaže. Porota rozhodla a predniesla, že každý jeden súťažiaci je 
víťaz, pretože všetci, čo doma pripravili a priniesli dobroty do svojho výtvoru 
vložili svoje srdce a tým naplnili výzvu i poslanie tejto súťaže. Každému jed-
nému preto patrí veľká vďaka za to, že sa rozhodli prísť. 
Zároveň patrí veľká vďaka poslancom, starostovi ale i všetkým nám, pretože 
spolu tvoríme našu obec i dianie v nej. Tešíme na nasledujúce akcie, ktoré 
pre nás už spoločne pripravujeme a ďakujeme, že nás podporujete hoci aj 
milým slovom, alebo myšlienkou.

 Alexandra Pagáčová, Ladomirová

V Ladomirovej sa konala súťaž v pečení koláčov



17. marec 2020Podduklianske novinky 20

   Vydavateľ: Pavol Sivák - PONO PRESS, Ul. 8. mája 492/7, 089 01 Svidník, IČO: 37 653 903. 
Vychádzajú každý utorok. Cena: 0,50 € . Šéfredaktorka: Katarína SIVÁKOVÁ, Grafi cká úprava: 
Pavol Sivák, Katarína Siváková, prevádzka - adresa redakcie: Centrálna 274, Hotel RUBÍN, 089 01 
Svidník, mobil: 0907 911 472, 0918 688 004, e-mail: redakcia@podduklianskenovinky.sk, elektro-
nická sadzba: redakcia, tlač: ROTAPRINT, s.r.o. Košice.  Uzávierka každý piatok do 14.00 hod. 
Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čita-
teľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom vydavateľa. Vydavateľ nezodpovedá za obsah uverejnených 
inzerátov. Príspevky nehonorujeme. Rozširujú: KAPA DAB a súkromní predajcovia. Príjem inzercie 
pondelok až piatok od 9.00 do 16.00 hod. Registrácia na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 1283/08, 
ISSN: 1337-6187, ochranná známka ÚPV SR číslo 205 895. 

Spravodajstvo 

  Jednosmerná premávka na Ulici 8. mája poza Lidl je realitou. Dopravné zna-
čenie pracovníci Technických služieb mesta Svidník na základe spracovaného 
a Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného 
zboru vo Svidníku schváleného projektu dopravného značenia osadili v uply-
nulý piatok 13. marca.

Jednosmerka za Lidlom je realitouJednosmerka za Lidlom je realitou

  Pripomeňme, že určeniu jednosmernej premávky 
predchádzali sťažnosti hlavne obyvateľov bytové-
ho domu B128 na Ulici 8. mája poza Lidl, keďže 
mali problémy so zaparkovaním vozidiel, prípadne 
pri vychádzaní z parkoviska na cestu. Situácia bola 
podľa nich neúnosná, situáciu preto prerokovala 
a schválila Dopravná komisia pri Mestskom úrade 
a po odbornom spracovaní projektu nového do-
pravného značenia padlo defi nitívne rozhodnutie. 
Stotožnila sa ním aj primátorka a Svidníka.  
  Znamená to, že pri kopčeku v blízkosti tzv. Labun 
centra je zákaz vjazdu nákladných vozidiel nad 3 a 
pol tony, samozrejme, okrem zásobovania. Nasle-
duje nezmenená situácia a na začiatku bytového 
domu B128 je zriadená jednosmerná premávka, 
ktorá končí na konci bytového domu pri novinovom 
stánku. Znamená to, že v opačnom smere, teda v 
smere od Pravoslávneho chrámu je na začiatku by-
tového domu B128 zákaz vjazdu, pokračovať sa dá 
smerom k hlavnej ceste, teda k Ulici Sovietskych hr-
dinov.                                                              (ps) 

  Na niekoľko hodín bol v uplynulý utorok 11. marca zablokovaný hlavný 
medzinárodný cestný ťah smerom na Poľskom. Na ceste medzi Radomou a 
Šarišským Štiavnikom havaroval kamión. 
  Rumunský šofér viezol z rodnej krajiny do Poľska deväť ton nábytku. Prešiel 
ľavotočivou zákrutou pri tzv. „šťave,“ no ťažký kolos na ceste neudržal. Kamión 
narazil do svahu pri ceste, následne prešiel do protismeru a skončil prednou 
časťou v priekope pod cestou, pričom náves trčal do vzduchu nad cestou. 
Policajti medzinárodný cestný ťah okamžite uzavreli a premávku odkláňali na 
Stropkov. Cesta musela byť uzavretá niekoľko hodín, kým chlapi z odťahovej 
služby ČESMAD s pomocou špeciálnych ťahačov kamión vytiahli na cestu, 
upratali vozovku a kamión odtiahli. Až potom mohli premávku opäť obnoviť.                                                                                                          

  (ps)

Rumunský kamión zablokoval cestu medzi Radomou a Šarišským Štiavnikom


