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Situácia ohľadom koronavírusu pod drobnohľadom - platí NÚDZOVÝ STAV
AKTUÁLNE V REGIÓNE: 48 odberov, 6 pozitívnych,
celkovo 79 ľudí v karanténe v okresoch Svidník a Stropkov
Prvý prípad pacienta s koronavírusom z okresu Svidník sme
zaznamenali v sobotu 14. marca. Nakazeným bol mestský poslanec v Giraltovciach. Odvtedy v okrese pribudli aj ďalšie prípady a
postupne boli, tak ako na celom Slovensku, aj v okrese Svidník,
prijímané rôzne zdravotno-bezpečnostné opatrenia.
Pripomeňme, že stále sú zatvorené
všetky predškolské a školské zariadenia, väčšina obchodov, krčiem, barov,
nočných klubov, pohostinstiev a
rovnako platí zákaz konania bohoslužieb, liturgií a takisto aj akýchkoľvek
spoločenských či kultúrnych podujatí.
Sezónu ukončili viaceré športové
zväzy a v čase písania týchto riadkov,
v pondelok 23. marca predpoludním,
sa čakalo na rozhodnutie Ústredného krízového štábu v Bratislave
a novej vlády na čele s premiérom
Igorom Matovičom o podobe ďalších
opatrení. V slovenských štátnych,
ale i súkromných nemocniciach platí
núdzový stav.
Vráťme sa však k prípadom nakazených koronavírusom v okrese Svidník.
K prvému, mestskému poslancovi z
Giraltoviec, ktorý sa vrátil z lyžovačky
v Rakúsku, a kvôli ktorému musel
ostať celý giraltovský Mestský úrad

v karanténe, pribudli v pondelok 16.
marca ďalší dvaja nakazení. Jeho brat
z Giraltoviec a kamarát z Kapišovej.
Všetci spolu boli na spomínanej lyžovačke. Zakrátko pribudol ďalší prípad,
ktorý síce úrady evidujú do okresu
Svidník, keďže ho Riešil regionálny
úrad verejného zdravotníctva so
sídlom vo Svidníku, no týka sa muža
z obce Kurima v okrese Bardejov,
avšak s trvalým pobytom v Giraltovciach. Je totiž riaditeľom jedného z
mestských podnikov v Giraltovciach a
bol na spomínanom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Giraltovciach.
Vo štvrtok 19. marca pribudol ďalší
muž, ktorý bol v kontakte s niektorým
nakazeným, no nie na zastupiteľstve,
a v sobotu 21. marca žena, ktorá mala
takisto kontakt s chorým.
Riaditeľka Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom vo
Svidníku Helena Hrebeňáková v pon-

delok 23. marca predpoludním v rozhovore
pre naše noviny potvrdila celkovo spomínaných šesť prípadov v okrese Svidník. Z toho
je, ako sme už uviedli, jeden prípad muža z
Kurimy v okrese Bardejov, no s trvalým pobytom v Giraltovciach. „Celkovo
bolo v okrese zrealizovaných
48 odberov, z toho bolo spomínaných šesť pozitívnych,“
povedala Helena Hrebeňáková. V karanténe v okresoch
Svidník a Stropkov, ktoré patria
do územnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom vo
Svidníku, je aktuálne 79 ľudí.
Kvôli kontaktu s niektorým z
nakazených z okresu Svidník
je po celom Slovensku v karanténe ďalších 93 ľudí. Helena Hrebeňáková
vyzýva na bezpodmienečné dodržiavanie
14-dňovej karantény, a to i v prípade, že
danému pacientovi potvrdia negatívny výsledok testov. „Je nevyhnutné, aby každý, kto
má príznaky alebo sa vrátil zo zahraničia, bol
v karanténe. Má kontaktovať lekára a sedieť
doma. Nesmie nikam chodiť. Všetci musíme
nosiť rúška, dbať na hygienu a dezinfekciu
a až v prípade zhoršenia zdravotného stavu

kontaktovať lekára,“ upozornila
Helena Hrebeňáková.
Situácia v celom regióne sa
riadi hlavne rozhodnutiami vlády a Ústredného krízového štábu, no vo Svidníku už rokoval aj
Krízový štáb okresu a viackrát,
naposledy v pondelok 23. marca ráno, aj Krízový štáb mesta
Svidník.
(ps)

Pre pacientov s podozrením na koronavírus svidnícka nemocnica
zriadila samostatný vyhradený priestor s osobitným vstupom
Pre pacientov s podozrením na koronavírus svidnícka nemocnica zriadila samostatný vyhradený priestor s osobitným vstupom.
Ten sa nachádza v priestore chirurgickej ambulancie, v lôžkovom
pavilóne A na prízemí (pri pohotovostnom vstupe).
Pacienti, ktorí budú potrebovať chirurgické ošetrenie, sa môžu hlásiť priamo
na chirurgickom oddelení. Samostatné pracovisko je určené pre každého
pacienta, ktorý vykazuje symptómy ochorenia vyvolaného koronavírusom.

Jeho cieľom je oddeliť pacientov s podozrením na koronavírus od ostatných
pacientov a personálu. Verejnosť naň nasmeruje vizuálne označenie.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude z dôvodu bezpečnosti pacientov v nemocnici počas bežnej pracovnej doby od zajtra 18. marca otvorený iba jeden
hlavný vstup do nemocnice. Verejnosť má vstup do budovy povolený len s
rúškom či inou ochranou časti tváre, napríklad šatkou, ktorá zakrýva ústa a
nos. Personál nemocnice pri vstupe verejnosti bezkontaktne meria teplotu
a vyhodnocuje ďalšie príznaky (napríklad kašeľ, cestovateľská anamnéza,
kontakt s infikovanou osobou). V prípade potreby je verejnosť odklonená
na samostatné koronavírus pracovisko, kde lekár po zhodnotení celkového
stavu klienta a v úzkej spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného
zdravia stanoví ďalší postup.
Naďalej platí, že nemocnica zabezpečuje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Zrušila teda všetky plánované operačné výkony a je zabezpečovaná len
neodkladná operačná liečba, ak si to zdravotný stav pacienta bude vyžadovať.
Zrušené sú tiež všetky plánované hospitalizácie okrem akútnych stavov, a
tiež všetky plánované rehabilitačné procedúry. Nerealizujú sa plánované
CT vyšetrenia, rádiologické a ultrazvukové vyšetrenia, pričom neodkladné
CT vyšetrenia a rádiologické/ultrazvukové vyšetrenia sa budú vykonávať v
pohotovostnom režime.
Vo svidníckej nemocnici tiež naďalej platí prísny zákaz návštev. Nemocnica
odporúča pacientom, aby nechodili k lekárovi, ak to nie je nevyhnutné, ale
využili predpisovanie liekov cez e-recept telefonickým kontaktovaním ambulancie ich praktického lekára.
APS pre deti a dorast je presťahovaná do pediatrickej ambulancie pri
lôžkovom oddelení pediatrie na 3. poschodí pavilónu B, APS pre dospelých
zase do internej príjmovej ambulancie pri lôžkovom internom oddelení na 1.
poschodie pavilónu A.
(pn)
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Situácia ohľadom koronavírusu pod drobnohľadom - platí NÚDZOVÝ STAV
Svidnícka nemocnica vyzýva k darovaniu krvi - venujte pozornosť pravidlám

inzercia

Počet darcov totiž pre epidémiu koronavírusu v posledných dňoch značne klesol a nemocnice potrebujú doplniť
zásoby krvi. Pre maximálnu bezpečnosť
svojich darcov preto zaviedli špeciálne,
prísne opatrenia a ponúkajú objednávanie
na termín. Na darovanie krvi je možné
prísť individuálne na presný čas. Darcovia
prejdú vstupnou kontrolou, zabezpečená je
zvýšená dezinfekcia priestorov a odobraná
krv ostáva v 14-dňovej karanténe.
Aby darcovia mohli odbery z bezpečnostných dôvodov podstúpiť individuálne,
zamedzilo sa ich zhromažďovaniu a boli
dodržané prísne hygienické požiadavky,
nemocnice zavádzajú možnosť sa na odber
objednať a prísť v konkrétny deň a čas.
Vybrané telefonické linky hematologickotransfúziologických oddelení budú pre tento
účel fungovať 24 hodín denne a sedem dní
v týždni. Rovnako sa na termín darovania
krvi môžu záujemcovia objednať mailom.
Následne darcovia vyplnia krátky dotazník
zaslaný mailom alebo počas telefonického
rozhovoru odpovedia na otázky o cestovateľskej anamnéze, kontakte s infikovanou
osobou alebo či majú príznaky typické pre
koronavírus (horúčka, kašeľ). Potom im
príde potvrdzujúca esemeska alebo e-mail
s ich termínom darovania krvi.
Transfúziologické pracoviská nemocníc
Sveta zdravia však neodmietnu a budú vďačné aj darcom, ktorí prídu na odber
neohlásene. V tom prípade budú manažovaní priamo na mieste tak, aby bol
zaručený ich komfort a bezpečnosť.
Pracoviská zaviedli sprísnený režim už pri vstupe. Darcovia musia mať
rúško, prípadne si zakrývať ústa a nos šatkou alebo šálom. Pri vstupe je tiež
povinná dezinfekcia rúk.
Darca v deň odberu pri vstupe na pracovisko opätovne vyplní dotazník s
informáciami o prípadnom rizikovom kontakte alebo cestovateľskej anamnéze
a príznakoch ochorenia COVID-19 a zdravotník mu bezkontaktne odmeria

teplotu. V prípade zvýšenej teploty nad 37 stupňov Celzia, pozitívnej odpovede
na rizikový kontakt či cestovateľskú anamnézu alebo ak bude mať darca príznaky ochorenia, krv nemôže darovať a zdravotníci mu vysvetlia ďalší postup.
Jednotlivé nemocnice Svet zdravia majú zriadené samostatné pracoviská pre
pacientov s podozrením na koronavírus, kde darcu vyšetrí lekár.
Vstup darcov na odber je regulovaný
tak, aby sa v priestoroch transfúziologického pracoviska nehromadili. Do odberovej
miestnosti vstupujú po jednom, prípadne pri
jednotlivých činnostiach dodržiavajú požadované vzdialenosti. Po odbere dostáva
darca ďalšie usmernenia.
Kde a kedy môžem darovať krvi a kam
mám zavolať?
Odberové dni a hodiny jednotlivých hematologicko-transfúziologických pracovísk
zostávajú nezmenené, vo Svidníku sú v
stredu. Na odber je však dobré sa objednať
na telefónnom čísle: 054/ 7860 443 alebo
e-mail: transfuzka.sk@svetzdravia.com.
Poznáte dôležité informácie pre darcov
krvi počas epidémie koronavírusu?
Darcovia sú z preventívnych dôvodov
na 28 dní a viac vyradení z darovania
krvi, ak:
* majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu
* boli v kontakte s osobou s pozitívnou
cestovateľskou anamnézou
* boli v kontakte s osobou, ktorá aktuálne
prekonáva alebo prekonala respiračné
ochorenie
* ak darca prekonal v poslednom období
respiračné ochorenie, resp. má symptómy
podobné chrípke
Na všetky ďalšie otázky darcom odpovedia zdravotnícki pracovníci na
jednotlivých pracoviskách.
Ako odber krvi prebieha?
Darca sa najprv zaregistruje, vyplní dotazník a je mu odobratá vzorka krvi
na predodberové vyšetrenie. Následne je vyšetrený lekárom, ktorý zároveň
dotazník a predodberové vyšetrenie zhodnotí. Ak je všetko v poriadku, posiela
darcu na samotný odber krvi.
Samotný odber krvi trvá spravidla päť až šesť minút, maximálne desať
minút. Darca počas neho daruje asi 450 mililitrov krvi. Darcom krvi môže
byť každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov, prípadne 65 rokov u
viacnásobného darcu krvi. Prípustná dolná hranica hmotnosti darcu je 50
kilogramov. O podrobnejších náležitostiach rozhodne lekár pri vyšetrení pred
samotným odberom.
Špeciálna príprava na odber nie je potrebná, avšak deň pred odberom by
darca nemal vykonávať náročnú fyzickú činnosť, napríklad navštíviť posilňovňu, mal by dodržiavať dostatočný pitný režim, či jesť ľahkú stravu. V deň pred
odberom je dobré vypiť aspoň pol litra tekutiny, darca tiež nemá prísť nalačno
a vhodné je zjesť ľahké raňajky.
Interval darovania je pre mužov každé tri mesiace a pre ženy každé štyri.
(jf)
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Nemocnice Svet zdravia, vrátane svidníckej nemocnice, vyzývajú darcov krvi, aby pomohli v tomto období pri záchrane životov
a prišli darovať tú najvzácnejšiu tekutinu.
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Situácia ohľadom koronavírusu pod drobnohľadom - platí NÚDZOVÝ STAV
Finančná správa vyjde daňovníkom maximálne v ústrety
Finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravuje návrhy úprav legislatívy, ako vyjsť daňovníkom v tejto
neľahkej situácii čo najviac v ústrety pri plnení ich daňových
povinností.
Finančná správa neuplatní sankcie v prípade nedodržania zákonných lehôt
na podanie daňových priznaní dane z príjmov fyzických a právnických osôb,
ak si daňový subjekt splní túto povinnosť do 30. júna 2020. Finančná správa
nebude uplatňovať ani sankcie za oneskorené podanie oznámenia o zrazení
a odvedení dane a za neodvedenie tejto dane v ustanovenej lehote, ak si ich
daňový subjekt splní do 30. júna 2020. Cieľom ďalších pripravovaných opatrení, na ktoré je potrebná legislatívna zmena, je docieliť neuplatnenie sankcií
v prípade zmeškania stanovených lehôt na podanie daňových priznaní a
neuplatnenie sankcií v prípade nezaplatenia dane v stanovených lehotách.
Finančná správa spolu s ministerstvom financií avizuje sériu ďalších opatrení v
snahe pomôcť svojim daňovníkom. Keďže finančná správa vníma podnety daňovníkov na úpravu lehôt na podávanie prehľadov, hlásení, daňových priznaní
k dani z pridanej hodnoty a pod., podniká kroky na zmenu. Pracovná skupina
zriadená ministrom financií hľadá všetky zákonné riešenia, vrátane návrhov
zmien v legislatíve, ako im súčasnú situáciu so zhoršenými podmienkami pri
plnení daňových povinností uľahčiť.
Pracovná skupina diskutuje o všetkých finančných otázkach, ktoré môžu
mať vplyv na likviditu podnikateľských subjektov, ale aj finančný dopad na

štátny rozpočet. Mnohé zmeny si však vyžadujú zmenu legislatívy, ktorú musí
schváliť vláda a parlament. Týka sa to riešenia aj situácií daňovníkov, ktorí v
ustanovenej dobe nestihnú podať rôzne hlásenia, prehľady, daňové priznanie k DPH a pod. Cieľom pripravovaných opatrení je, aby daňovníci neboli
nijako sankcionovaní, či aby nemuseli nijako špeciálne žiadať o odpustenie
zmeškanej lehoty. Finančná správa už teraz priebežne usmerňuje daňové a
colné úrady, ako reagovať v tejto neustále sa meniacej situácii.
Už pripraveným a schváleným opatrením je nariadenie, ktoré pripravilo
ministerstvo financií spolu s finančnou správou. Vďaka tomuto nariadeniu
tak všetky právnické a fyzické osoby môžu podať daňové priznanie a daň
zaplatiť bez akéhokoľvek oznámenia až do 30.06.2020 bez toho, aby im
hrozila nejaká sankcia. Avizovaný posun termínu podania daňového priznania
sa tak dotkne všetkých daňovníkov, pričom lehota sa automaticky predĺži až
do 30.06.2020.
Obdobný postup sa uplatní aj v prípade poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (lekári), ktorí si nesplnia oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane a
do 31.03.2020 neodvedú zrazenú daň, ale ak svoju povinnosť splnia do náhradného termínu t.j. do 30.06.2020. Aj tento zámer už schválila Vláda SR.
Finančná správa odporúča, aby daňové subjekty aj naďalej sledovali stránku
finančnej správy na sociálnej sieti Facebook či Instagram, prípadne portál
finančnej správy, prostredníctvom ktorých bude finančná správa vždy o
akýchkoľvek aktualitách informovať.
(fs)

Aj takto to vyzerá v regióne
Technické služby v meste dezinfikujú
všetko, čo môžu a stíhajú

Rúška na tvárach sa stali povinnou výbavou každého z nás

Zberný dvor upravil
otváracie hodiny

Na slovensko-poľskej hranici kontrolujeuž nielen Poľsko, ale aj Slovensko

Na vyplácanie sociálnych dávok na
poštách dohliadali mestskí policajti

Pri vstupoch do lekární ľudia čakajú
vonku v povinných rozostupoch

Pandémia koronavírusu COVID - 19
ovplyvňuje aj chod Zberného dvora,
upravujú sa otváracie hodiny.
Ďakujeme pracovníkom Technických služieb mesta Svidník, sú
stále v teréne, starajú sa o čistotu
a poriadok aj v tejto zložitej situácii.
Odpad produkujeme naďalej a oni si
nemôžu dovoliť byť doma, čo by sme
bez nich robili.
Prosíme preto, obmedzte príchody
na Zberný dvor, mesto Svidník vám
v blízkej dobe poskytne veľkoobjemové kontajnery, nemusíte teda
teraz odpad voziť na Zberný dvor.
Pre ochranu pracovníkov Zberného
dvora aspoň obmedzujeme otváracie
hodiny.
V stredu:
od 6:00 hod. - do 14:00 hod.
V sobotu:
ZATVORENÉ
V ostatné dni:
od 6:00 hod. - do 14:00 hod.
Mesto Svidník
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Ako situáciu okolo koronavírusu vnímajú ľudia doma i v zahraničí?
Giraltovčan rozveseľuje z Gabčíkova

Milí čitatelia,
prežívame neľahké obdobie, prežívame dni a týždne, aķé tu ešte
neboli. Mnohí ste doma s deťmi, mnohí, zväčša tí skôr narodení,
ste doma sami.
Radi vás bližšie spoznáme, radi vás predstavíme ostatným. Napíšte nám preto cez messenger, či meil redakcia@podduklianskenovinky.sk, ako zvládate tieto dni, ako ich trávite s deťmi, ako sa
s nimi učíte, ako pomáhate iným - šitím rúšok, možno donáškou
potravín, možno úplne inak. A pošlite aj fotografie.
Rovnako prinášame príbehy našincov, ktorí žijú v zahraničí.
Dajte tipy ostatným, poskytnite rady a aj takto spolu pomôžeme.
Vopred vám ďakujeme, držme si všetci prsty, nosme rúška, buďme tolerantní, ohľaduplní a navzájom si pomáhajme.

Lenka Kendrová šije s deťmi rúška
Svidníčanka Lenka Kendrová je v týchto časoch s deťmi doma sama. „Učíme
sa každý deň, čo nám učitelia posielajú zo školy. Pomáham deťom s domácimi
úlohami. A dva dni sme doma šili rúška, pre našu rodinu z toho, čo sme doma
mali,“ povedala nám čitateľka Lenka Kendrová.
Aj ďalší čitatelia sa podelili s tým, že doma v týchto ťažkých časoch šijú rúška,
ktoré sa stali nedostatkovým tovarom. Pani zo stropkovského okresu nám
napísala, že od rána od siedmej hodiny začína a končí niekedy v noci o druhej.
„Prišla som o prácu a tým aj o príjem. Niekto si myslí, že je to biznis, ale nie je
to tak. Koľko času, energie na úkor vlastnej rodiny tomu človek venuje a snaží
sa sebe pomôcť aj iným. Materiál niečo stojí, teraz je nedostupný všade, aj na
internete. Ja osobne šijem trojvrstvové rúška s tým, že majú otvor na vsunutie.“
Pani chcela zostať v anonymite, pretože podľa nej ľudská závisť nepozná
hranice.
(ks)

Mariana Glogovská zostrojila udiareň
Svidníčanka Mariana Glogovská je ekonómka a zarezáva aj v týchto dňoch.
Chvíle voľna s deťmi a manželom však využila napríklad aj na to, že na dvore
za rodinným domom vo Svidníku, v ktorom žijú, zostrojili udiareň. „Chystali
sme sa na to dlhšie, no teraz bol ten správny čas,“ povedala Mariana Glogovská.
(ks)

Giraltovčan Vladimír Modik pricestoval z práce z Belgicka a
skončil v karanténnom stredisku v Gabčíkove. Čas tu trávi aj
písaním takýchto inšpiratívnych riadkov, aby dal ľuďom nádej.
Prinášame...
„Deň prvý.
Noc tmavá, ale teplá do izby sa vnorila,
avšak inšpirácia vo mne sa prebudila.
Skôr ako viečka zavriem,
dnešný deň vám opísať viem.
O siedmej mi budík zazvonil,
aby som raňajky neprepásol.
no nečakal som rohlík s klobásou.
Milo ma to prekvapilo,
srdce a chuťové poháriky potešilo.
Myslel som si, že tu bude prísna diéta,
potešil som sa ako na Vianoce malé dieťa.
Keď vytúžený darček pod stromčekom sa zjaví
a jemu od šťastia tie krásne oči rozžiari.
Takto napapaný zdriemol som si trošku, do obeda.
nemáta ma táto bieda.
Obed bol chuťovo priemerný, ale hlavne teplý a výdatný,
čo však po jeho skonzumovaní s voľným časom.
Opäť pre spánok rozhodol som sa.
O šiestej večer prebudili sa zmysly moje,
myšlienky plynuli neustále.
Po sprche a vykonaní ostatných hygienických potrieb
do perín odobral som sa,
prúdu myšlienok oddal som sa.
Skúsenosť mi vraví, k prekonaniu tejto psoty nič nás nezastaví.
Ako tma postupne naše tela premáha.
spánok nás zmáha,
Korona do našich životov postupne vkráda sa.
Život náš rozsiahlo obmedzuje,
vlastné pravidlá si diktuje.
Lenže nik z nás nevzdáva sa a oproti jej beží,
ukázať tvár nezlomnú, vnútornú silu enormnú.
Odhodlane pobiť sa s ňou a zvíťaziť,
tak jej odporúčam na porážku sa pripraviť.
Nech sa začne už teraz z našich životov baliť,
odíde do stratena, do podsvetia.
Utopená v rieke styx, neobzrie sa za ňou už nik.
Láska a empatia, ktorá drieme v každom z nás,
na povrch sa vyplaví.
Slováci, nič nás nezastaví.
Silu, vzajomná podpora nám dodá, táto choroba sa poddá.
Pochopí, že tu jej šancu nedá nik, neverím že existuje taký labužník.
V spoločnom zovretí ju zničíme a nenecháme na nej nitku suchú,
a budeme všetci v suchu.
Je to skúsenosť pre nás poučná, tak využime túto šancu.
A nenechajme opakovať naše chyby.
Tlieskam všetkým, ktorí pri nás stoja.
Zdravotníci, policajti, hasiči, kucháky, šičky rúšok nech sa neboja,
vďační sme všetci, aj keď nie každý to najavo dá.
Myslíme každú sekundu na nich, uvedomujeme si ich zásluhu,
nemá ich nik z nás za nášho sluhu.
Niektorí z nás, chladnú hlavu strácajú a túto spoločnosť rozvracajú.
Oni poučia sa, svoj zmysel nájdu, a nás neopustia.
Ďakujem vám všetkým za vašu snahu,
pomôcť prekonať nám túto životnú útrapu.
Aspoň na pár minút skúste sa vyspať, budeme vás ešte potrebovať.
A až budeme v pohode zas, ruku pomocnú vám chceme podať.
Z hĺbky svojho vnútra, vám to neustále,
Modik z Gabčíkova praje.
Dobrú noc.“
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Výstavba obchodného centra pri bývalom Duklastave
sa mierne posúva - poslanci chcú dopadovú štúdiu
Výstavba obchodného centra na priestranstve v blízkosti kruhového objazdu pri bývalom Duklastave, po pravej strane cesty
v smere od Svidníka na Stropkov sa mierne predĺži. Dôvodom
je, že poslanci zatiaľ neprerokovali návrh zmeny územného
plánu mesta.
Plochu priemyslu musia poslanci
zmeniť na plochu obchodu a služieb
Ten totiž danú lokalitu pokladá za plochu priemyslu a aby tu mohol investor,
hoci na svojom vlastnom pozemku, postaviť obchodné centrum, Mestské
zastupiteľstvo vo Svidníku musí zmeny túto plochu priemyslu na plochu obchodu a služieb. Toto je možné iba zmenou Územného plánu mesta Svidník.
Keď o nej svidnícki mestskí poslanci na svojom februárovom zasadnutí začali
hovoriť, poniektorých zaskočil vedúci Odboru výstavby Mestského úradu vo
Svidníku Karol Richvalský.
Povedal, že ho požiadal architekt Ján Kimák, či by nebolo možné predkladaný
návrh zmeny územného plánu
vrátiť komisii výstavby. „Pán architekt Kimák vyslovil námietky
a povedal, že by bolo vhodné
vyhodnotiť dopad zmeny územného plánu formou dopadovej
štúdie. Povedal som mu, nech
príde na zasadnutie zastupiteľstve, avšak nemohol, pretože je
odcestovaný,“ vysvetlil situáciu
na februárovom zasadnutí
svidníckych mestských poslancov Karol Richvalský.
Pripomeňme, že spomínaný

Vedúci Odboru výstavby Mestského
úradu vo Svidníku Karol Richvalský
architekt Ján Kimák je členom Komisie výstavby pri Mestskom zastupiteľstve, ktorá návrh
zmeny územného plánu aj za jeho účasti pár
dní pred zasadnutím mestského parlamentu
schválila. Napokon však, zdá sa, zmenil názor a podľa vyjadrenie niektorých mestských
poslancov s ním oboznámil aj ich.
Potvrdil to napríklad poslanec Ján Hirčko.
„Aj mňa kontaktoval pán architekt Kimák a
zastávam názor, že by sme to nemali šiť ho-

rúcou ihlou, ale bolo by správne, aby sme to riešili formou dopadovej štúdie.“
Pridal sa aj poslanec Vladimír Kaliňák s tým, aby dopadová štúdia mala širší
záber, čo spôsobí zmena územného plánu v širších súvislostiach. Primátorka
Svidníka Marcela Ivančová potom vyhlásila prestávku a väčšina poslancov sa
počas nej spolu so zástupcom investora v samostatnej miestnosti dohodla.
Predseda návrhovej komisie Michal Iľkanin po krátkej prestávke predniesol
návrh, podľa ktorého má Mestský úrad vypracovať do najbližšieho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku už spomínanú dopadovú štúdiu. V tej
chvíli na rokovací chýbali poslanci Peter Pilip, Peter Breznoščák a Matúš
Majda, poslanci Adrián Labun, Pavel Olejár a Ján Vook sa hlasovania zdržali
a ostatní deviati poslanci takéto riešenie situácie podporili.
Čo hovorí zástupca spoločnosti,
ktorá chce stavať obchodné centrum?
Primátorka Marcela Ivančová informovala, že najbližšie sa zasadnutie mestského parlamentu uskutoční v závere marca, kedy by dopadovú štúdiu mali
poslanci dostať na stôl. Dnes vieme, že to tak nebude a dôvodom je situácia
okolo koronavírusu. Vráťme sa však ešte na chvíľu k februárovému rokovaniu
mestských poslancov. Po schválení návrhu, aby bola vypracovaná dopadová
štúdia, sme oslovili zástupcu investora, Radoslava Čečka zo spoločnosti KLM
Real Estate a.s.
„Má to nejakú logiku z hľadiska toho, že predsa len mestá neprijímajú každú
zmenu územného plánu s nadšením a zároveň sú aj ľudia, ktorí sú a priori
proti zmenám územného plánu. No a dôležité je povedať aj to, že ak už majú
o takýchto zmenách rozhodnúť a majú rozhodnúť kvázi v mene občanov a
majú rozhodnúť zodpovedne a odborne, tak k tomu chcú mať všetky podklady,
týkajúce sa analýzy celkovej situácie,“ chápal postoj zastupiteľstva Radoslav
Čečko a na margo samotnej dopadovej štúdie a stanoviska poslancov ešte
povedal: „Samozrejme, nie je to len o tom, že my vypracujeme nejaký návrh a
štúdiu, čo tam chceme stavať, ale ide o ten celkový dopad. Pravdou však je, že
väčšinou ten celkový dopad sa rieši pri opačných zmenách, a to vtedy, keď sa
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Výstavba obchodného centra pri bývalom Duklastave
sa mierne posúva - poslanci chcú dopadovú štúdiu
bežné územie určené na obchod a služby mení na priemysel. Priemysel totiž
už len z hľadiska životného prostredia je väčšia záťaž. Tu to má byť zmena k
menšej záťaži životného prostredia a v takýchto prípadoch sa dopadové štúdie
väčšinou nerobia. Skôr asi ide o to, že poslanci chcú rozhodnúť tak, aby mali
všetky podklady, aby mali aj podklady k tomu, ako ovplyvní život bežných ľudí
v meste, a práve to tie dopadové štúdie riešia. Chcú to mať zrejme preto, aby v
prípade, že za daný projekt zahlasujú
alebo ako vôbec zahlasujú, aby boli
aj oni krytí, že teda rozhodovalo na
základe všetkých možných podkladov a informácií a nielen na základe
nejakých svojich pocitov.“
My sme na našich stránkach už skôr
informovali, že za zámerom postaviť
nové obchodné centrum na trávnatej
ploche pri kruhovom objazde na vstupe do mesta od Stropkova po ľavej
strane stojí spomínaná spoločnosť
KLM Real Estate a.s., ktorá pôsobí
na trhu už 15 rokov a zrealizovala 26
projektov, z toho 16 obchodných centier tohto typu po celom Slovensku.
Pracovnú verziu vizualizácie projektu
už skôr odprezentoval práve spomínaný zástupca spoločnosti Radoslav
Zástupca spoločnosti
Čačko aj pred poslancami Mestského
Radoslav Čačko
zastupiteľstva na ich ostatnom zasadnutí v stredu 4. decembra. „Jednalo by
sa o nákupnú zónu s 8 000 metrami
štvorcových predajnej plochy. Malo
by v nej byť približne 12 predajní, čo
by výrazne rozšírilo nákupné možnosti
obyvateľov Svidníka, ale aj blízkeho
Stropkova.
60 pracovných miest
V obchodnom centre by tiež vzniklo
viac ako 60 pracovných miest,“ informoval poslancov Radoslav Čačko, podľa
ktorej v prípade, že na plánovanom
zasadnutí mestského zastupiteľstva vo
februári 2020 bude schválená možnosť
zmeny a doplnenia územného plánu v
danej lokalite, bude možné dotiahnuť

projekt do finálneho štádia už v priebehu roku 2021.
Pýtali sme sa ho na postoj po tom, čo rozhodovanie o zmene územného plánu
poslanci posunuli o mesiac. „Zastupiteľstvo k tomuto bodu sa má uskutočniť
koncom marca, takže hovoríme o zdržaní oproti pôvodnému plánu zhruba
o mesiac. Samozrejme, je otázkou, či to bude schválené na to najbližšom
zastupiteľstve. V prípade, že áno, tak si myslím, že do štádia stavebného
povolenia sa to dá dotiahnuť do jari budúceho roka, a to znamená, že by sa
mohlo budúci rok začať stavať,“ zdôraznil Radoslav Čačko a na dopadovú
štúdiu sme sa pýtali aj vedenia Svidníka.
Súčasná situácia odkladá
aj rokovania mestského zastupiteľstva
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová nám odpísala: „Dopadová
štúdia bude vypracovaná na návrh poslaneckého zboru z dôvodu určenia
pozitívnych a aj možných negatívnych dopadov na územie, v ktorom by sa
obchodné centrum malo nachádzať. Jej vypracovanie v súčasnosti riešime.“
Zároveň však priznala aj to, že v závere marca prerokovaná a schválená
mestskými poslancami istotne nebude.
„V súčasnej epidemiologickej situácii uskutočnenie zasadnutia MsZ vo Svidníku v mesiaci marec nie je možné. Budeme sa riadiť odporúčaniami Krízového
štábu SR pre verejné zhromaždenia a odporúčaniami Hlavného hygienika SR.
Hlavnou témou programu MsZ mali byť aktuálne otvorené zmeny územného
plánu mesta - sú to zmeny otvorené od roku 2017 a je potrebné celý proces
ukončiť,“ vysvetlila Kristína Tchirová, no odpoveď na otázku, kedy sa budú
môcť mestskí poslanci zísť, dnes nepozná nikto.
(ps)
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Ako situáciu okolo koronavírusu vnímajú ľudia doma i v zahraničí?
TALIANSKO - Martina Jurčová: „Situácia je veľmi, veľmi zlá!“
Svidníčanka Martina Jurčová žije s rodinou, manželom a so
synom v Taliansku, ktoré je spomedzi európskych krajín najviac
postihnuté koronavírusom. Žijú pri meste Bolzano na severe
Apeninského polostrova.
„Sme zatvorení doma už od 8. februára. Momentálne nemôžeme vychádzať
z bytu až do 3. apríla, no aktuálne sa hovorí o tom, že budeme musieť byť
doma až do 5. mája. Čaká sa však na definitívne rozhodnutie prezidenta
krajiny,“ povedal nám cez videohovor Martina Jurčová a pokračovala v opise
toho, ako to v Taliansku vyzerá. „Všade sú samé kontroly, všade sú hasičmi s
megafónmi a hlásia, že nemôžeme opúšťať domy. V meste máme okolo 400
pozitívnych prípadov,“ netají svoju bezmocnosť Martina Jurčová. Situácia v
Taliansku je nielen podľa nej mimoriadne dramatická.
Už pred týždňom sme na našich stránkach priniesli rozhovor so Svidníčankou
Viktóriou Klevákovej, ktorá to takisto potvrdila a podrobne opísala. Martina
Jurčová opísala aj to, ako vlastne doma fungujú. „Nákupy môžeme robiť len
raz za desať dní, a to musíme mať potvrdenie, že vážne ideme len na nákup.
Otvorené teda máme len potraviny a lekárne. Všetko ostatné je zatvorené.“
Ani Martina Jurčová v súčasnej situácii nemôže pracovať. Jej spoločnosť
zatvorili a či sa do tejto práce niekedy ešte vráti, nevie. „Prácu máme za-

tvorenú, momentálne sme, ako sa
hovorí, na podpore. Či však nejaké
peniaze alebo dávky dostaneme,
nevieme vôbec. Rozprávalo sa o
tom, že sa bude čakať tri mesiace,
keď nám budú dochádzať peniaze,
vlastné úspory, pretože žijeme len z
vlastných úspor.
Situácia je skutočne veľmi, veľmi zlá.
I dnes som si aj poplakala,“ priznala v
našom videorozhovore Martina Jurčová z talianskeho mesta Bolzano, kde,
ako sme už uviedli, žije s manželom
a so synom.
„Syn sa učí online z domu. Riadne si
musia robiť domáce úlohy, učitelia ich
skúšajú cez internet, vidia sa a komunikujú cez skype. Škola teda funguje
doma,“ uzavrela Martina Jurčová.
(ps)

POĽSKO - Patrik Palko: Holandsko - Eva Čižmárová:
„Preľudnený Krakov je teraz prázdny“ „Náš premiér nechce viac opatrení,
chce si vybudovať skupinovú imunitu“

V podstate situácia je asi ako všade naokolo. Minulý týždeň
prišla prvá vlna „paniky“. Keď som si po práci šiel nakúpiť, tak
sa nedali zohnať základné veci, ktoré každý vykupuje - múka,
cestoviny, mäso. Kvôli tomu som si musel v sobotu o šiestej
ráno privstať, lebo v hypermarketoch nebol fakt ani kúsok mäsa.
Takže obmedzenia už cítiť veľmi výrazne, v obchodoch je teraz
pár ľudí, pričom inokedy je to ozaj preplnené ľuďmi.
Inak preľudnený Krakov
je teraz prázdny - včera
som sa bol cez obed trochu
prejsť a stretol dokopy
možno 20 ľudí, takmer
žiadne autá, takže situáciu je riadne cítiť. Čo sa
týka práce, asi prvýkrát
v dejinách firmy je povolená práca z domu - čo
nebolo ľahké keďže ide
o medzinárodný korporát
a prácu s citlivými dátami
zákazníkov, takže nová
skúsenosť pre všetkých.
Z pohľadu cudzinca je to
také zvláštne, človek sa cíti
trošku ako väzeň.
Na Slovensko nemôžem,
resp. môžem avšak do povinnej karantény a následne späť do Poľska nemôžem, takže riskovať sa neoplatí, keďže aktuálne nikto nevie ako sa situácia
vyvinie v najbližších hodinách, nie to ešte týždňoch - každopádne si asi
vypýtam recept na hrudku pre istotu...
Inak, celkovo ľudia nevyzerajú byť vystrašení, skôr by som povedal, že si
uvedomujú vážnosť situácie a naozaj sa zodpovedne izolujú, hoci je vidieť
málo ľudí s rúškami napríklad, ale aj to sa už postupne mení.
Najviac mi však chýba moja rodina doma vo Svidníku, keďže som bol zvyknutý
chodievať domov pravidelne.
(ks)

Situácia v Holandsku nie je nič moc. Aktuálny stav včera – 2051 ľudí pozitívnych, dnes pribudne určite zopár stovák.
Školy, škôlky, od pondelka zavreli do 6. apríla. Deti dostávajú hodiny cez appku.
Ja by som mala oficiálne ísť do práce,
ale dala som sa na maródku, lebo sa
bojím. Manžel robí našťastie z domu.
Čakáme, čo bude.
Náš premiér nechce viac opatrení,
chce si vybudovať skupinovú imunitu.
Bojím sa, aby sme neskončili ako
Taliansko.
Žijeme v strachu, ale takto žije
momentálne skoro celý svet. Tak
vymýšľame každý deň nové aktivity,
aby sme sa nezbláznili.“
(ks)
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Ako situáciu okolo koronavírusu vnímajú ľudia doma i v zahraničí?
USA - Katarina Matasova Evans: „Stratili sme kritických 6 týždňov,
počas ktorých počet ochorení rapídne vzrástol. A náš život sa zmenil.“
Bývame v Saratoga Springs, v kúpeľnom mestečku v severnej časti štátu New York, ktoré ma okolo 30 tisíc obyvateľov. S
manželom sme sa tu presťahovali asi pred desiatimi rokmi, aby
sme našim dvom malým dcéram poskytli príležitosť vyrastať
v príjemnom rodinne - založenom meste, a chodiť do dobrých
škôl.
Dcéry Elena a Juliana majú 10 a 12 rokov, a kvalita škôl a vzdelávania je
pre nás vysokou prioritou.
Ja pochádzam z Giraltoviec. Považujem Giraltovce za môj domov. Bývajú
tu moji rodičia, bratranci, sesternice, tety, skoro cela rodina. V Giraltovciach
sme si kúpili byt a trávime tam letne prázdniny, v kruhu rodiny a priateľov. V
Giraltovciach sa cítime doma, viac ako domáci, ako občania a susedia, než
len návštevníci, aj keď sme tam v lete len takých 5 týždňov, čo je pomerne
krátko.
Koronavírus nás v USA prekvapil. Prezident Trump mesiace tvrdil, až do
začiatku marca, že je to len mýtus vymyslený opozíciou. Potom, že je to len
nachladnutie a on to ma pod kontrolou, a máme sa radšej koncentrovať na
ekonomiku a kupovať akcie na burze. Keď situácia začala vyzerať očividne
zle, štátne vlády (guvernéri rešpektívnych štátov) vzali kontrolu do svojich
rúk a začali riadiť situáciu. Potom aj prezident začal konať, ale stratili sme
kritických 6 týždňov, počas ktorých počet ochorení rapídne vzrástol. A náš
život sa zmenil.
Minulý týždeň sa v našom meste začali diať veci. Firmy začali žiadať zamestnancov, aby pracovali z domu. Všetky kultúrne podujatia sa zrušili. V piatok,
13. marca, deti dostali pokyny v skole, že v pondelok budú doma lebo okresne
školské riaditeľstvo (superintendent) bude zasadať v pondelok a rozhodovať,
čo ďalej. Cez víkend, 14 a 15. marca, guvernér New Yorku, Andrew Cuomo,
vydal nariadenia o limitovanom pohybe v skupinách na verejných miestach,
zákazy zhromažďovať sa, a nariadil zavrieť bary, reštaurácie a verejno-prospešne spolky a organizácie (knižnice, atď.). Školy nás v nedeľu 15-ho marca
informovali, že deti budú doma, do 20-ho apríla.
A tak sme tu: štvrtý deň v karanténe. Ja pracujem z domu už 9 rokov ako
projektová manažérka pre SaaS firmu, a pre mňa ja toto status quo. Jedna
zmena, ktorú som si všimla, je že systémy spomalili; keďže všetci zamestnanci
dostali nariadenie pracovať z domu naraz, veľa ľudí sa napojilo na VPN a
preťažili sme network. Manžel si tiež zriadil domácu kanceláriu, a pracuje z
domu. Mame šťastie. Naši zamestnávatelia sú flexibilní a práca z domu nie

je pre nich prekážkou. S rodičmi a rodinou komunikujem často: niekoľkokrát
denne.
Z môjho pohľadu vnímam rozdiely tu v USA a u nás doma takto:
- Ľudia tu v USA a v našom priamom okolí nevnímajú situáciu tak urgentne
ako na Slovensku a v Európe. Nie sú to všetci ľudia, ale dosť veľa. Šokuje to,
a sama tomu nerozumiem. Možno je to nedôvera k vede a k médiám, ktorú
propagoval prezident Trump, možno je to americká sebavedomosť, ale veľa
ľudí ešte stále koná frivolne a nezodpovedne. Tento týždeň sú jarné prázdniny a keď zapnete telku, davy ľudí sa slnia a prechádzajú po plážach Floridy,
ako by sa nič nedialo. Každý štát si určuje vlastné pravidlá a je to problém,
pretože ľudia sa pohybujú po celej krajine. Rúška a rukavice sa nenosia. Sú
skôr výnimkou.
- Škola efektívne funguje. Školy poskytli deťom Cloudbooks osobné počítače
a deti sa učia diaľkovo. Školy pracujú prekvapivo pozitívne a efektívne. Učitelia
a učiteľky posielajú denný rozvrh, materiály a úlohy denne cez email a všelijaké
aplikácie. Žiaci musia robiť úlohy a učitelia známkujú ich výkony. Každý deň
o 1 poobede majú s deťmi telekonferenciu cez Zoom. Je to milé: deti vidia
svojich spolužiakov, môžu sa porozprávať, a učiteľský tím im vysvetli, na com
majú pracovať. Julianina triedna učiteľka jej aj telefonovala, len tak, ako sa
ma. A keď deti potrebujú pomoc, môžu učiteľom zavolať alebo poslať email.
Všetci si myslíme, že deti do školy už tento školský rok nepôjdu. Počúvame
od expertov, že vírus vyvrcholí o 45 dní. Máme pred sebou veľa prace.
Krúžky a hudobné školy fungujú: stretávajú sa cez aplikácie ako Skype a
Zoom.
Ľudia stále cestujú: cestovanie na dovolenky a služobné cesty sú zatiaľ
povolené a ľudia cestujú, aj keď oveľa menej, a čím ďalej je to menej.
Ako my trávime voľný čas ako rodina:
Prechádzky a bicyklovanie, Telefonujeme s rodinou a priateľmi: Skype, Facebook a podobne, Hry: karty, Jenga a atď, Ping Pong: kúpili sme si pingpongový
stôl, ktorý sa rozloží na jedálenský stôl a tak nezaberá veľa miesta.
Vyšívame: nove hobby pre dievčatá.
Varíme a perieme: skúšame nove recepty.
Túry cez víkendy: zmapovali sme turistické chodníky v okolí. Plánujeme 1015 km denne.
(pn, foto: archív K.M.Evans)
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Čo bude so sídliskom UTRA, ihriskom s umelým trávnikom a s klziskom?
Poslankyňa sa pýtala, primátorka odpovedala
Ako píšeme aj v inom príspevku, poslankyňa Katarína Siváková
sa na februárovom zasadnutí svidníckeho mestského parlamentu
zaujímala o stav viacerých projektov. Na všetky jej otázky odpovedala primátorka Marcela Ivančová.
Katarínu Sivákovú zaujímal stav s projektom na realizáciu vodozádržných
opatrení, v rámci ktorého má dôjsť k revitalizácii celého priestranstva na
sídlisku UTRA (pri knižnici). „Projekt bol podaný, čakáme na vyhodnotenie,“
reagovala primátorka a pokračovala: „Očakávame, že v najbližšej dobe budeme vedieť, či sme boli úspešní alebo nie sme úspešní. Ak by sme aj neboli
úspešní, budeme sa o to, samozrejme, uchádzať v ďalších kolách, pretože sú
to cyklické výzvy, ktoré sú vypisované pravidelne, myslím, že v trojmesačných
intervaloch. Chcem však podotknúť, že náš projekt je tak dobre spracovaný,
že veľmi dúfame, že budeme úspešní.“
Poslankyňa sa informovala aj o situáciu s novým detským ihriskom, na
ktoré mesto získalo 10-tisíc eur z rezervy premiéra Petra Pellegriniho a majú

Katarínu Sivákovú zaujímal stav s projektom na realizáciu vodozádržných opatrení, v rámci ktorého má dôjsť k revitalizácii celého
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ho postaviť na sídlisku „Belejovce“ nad nemocnicou. „Myslím, že ste mnohí
zachytili zmenu legislatívy týkajúcej sa detských ihrisko. Znamená to, že to,
čo sa v minulom roku dalo postaviť za x peňazí, teraz na to potrebujeme 20
percent navyše. Zmenila sa legislatíva v zmysle zavedenia certifikácií, kontrol a podobne, takže už to nové ihrisko, ktoré bude stáť „na Belejovciach,“
bude musieť podliehať práve takejto certifikácii. Myslím, že máme pripravenú
základnú cenovú ponuku na ihrisko a budeme sa tomu venovať, akonáhle
to počasie dovolí,“ vysvetlila primátorka a dnes je jasné, že detské ihrisko
postavia pri súčasnom ihrisku v spomínanej lokalite.
Už viac než rok sa svidnícka samospráva zaoberá výstavbou ihriska s umelým
trávnikom a mnohým sa zdá, že sa v tomto smere nič nemení a nehýbe dopredu. Poslanci síce odklepli, že sa na ihrisko s umelým trávnikom zrekonštruuje
súčasné ihrisko III. Základnej školy na Ulici 8. mája, no a poslankyňa Katarína
Siváková chcela vedieť aktuálny stav. „Poniektorí kolegovia - poslanci, už
navrhovali pomenovanie nového športového areálu, no mne sa zdá, že sme
sa zatiaľ nikam výrazne neposunuli. Aká je teda situácia?“ pýtala sa primátorky. „Sme v štádiu prípravy súťažných podkladov. Samozrejme, uchádzame
sa ešte o dofinancovanie poslednej časti peňazí, ktoré na to potrebujeme.
Veríme však, že v dohľadnom čase sa budeme môcť uchádzať o také výzvy,
z ktorých by sme tie peniaze vedeli získať.“
No a štvrtou tému, o ktorú sa zaujímala poslankyňa Katarína Siváková, bolo
klzisko. Primátorka avizovala jeho prestrešenie tak, aby sa už v tohtoročnej
novej sezóne korčuľovalo pod strechou. Bude tomu tak? „Tu sme trošku ďalej,
teda aspoň z toho finančného hľadiska. Okrem 300-tisícovej dotácie od vlády
sa mi podarilo vyargumentovať na Slovenskom zväze ľadového hokeja 250-tisíc eur ako príspevok na prestrešenie štadióna. Veľmi sa tomu teším, pretože
je to veľmi dobrá správa. Ďalší postup máme jasný. Prešovský samosprávny
kraj vypísal na budovanie športovej infraštruktúry. Plánujeme sa uchádzať v
tejto výzve o príspevok. Minulý rok sme sa vo Výzve pre región Prešovského
samosprávneho kraja neuchádzali o finančné prostriedky, pretože sme si
chceli naakumulovať zdroje, aby sme sa nevyčerpali v malých sumách a v
tomto roku budeme žiadať maximálnu čiastku a ja verím, že by to mohla byť
tá posledná čiastka, ktorá nám dovolí budúcu sezónu hrať hokej a korčuľovať
sa pod zakrytým štadión. Verím, že pri našom uchádzaní sa o financie v tejto
výzve budú všetci poslanci Prešovského samosprávneho kraja, pán poslanec Pilip, pán poslanec Hirčko a pán poslanec Vook nápomocní,“ vyslovila
presvedčenie primátorka Svidníka Marcela Ivančová.
Hovorca Slovenského zväzu ľadového hokeja v Bratislave Peter Jánošík
dotáciu zväzu potvrdil a vysvetlil: „Ide o dotáciu vo výške 250 000 eur. Je to
dotácia určená na prekrytie ľadovej plochy. Bude mestu uvoľnená vtedy, keď
budú mať pripravené všetky náležitosti.
(ps)

Školský úrad je stále neobsadený
Školský úrad mesta Svidník je stále bez pracovníka. Potvrdila
nám to PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.
Mesto Svidník po odchode Jozefy Kurtyho do dôchodku už viackrát hľadalo
jeho nástupcu. „Najdlhšie pracujúcim zamestnancom na tejto pozícii bol Jozef
Kurty, ktorý pracoval na školskom úrade od roku 2004, čiže 16 rokov, krátko
bola táto pozícia obsadená Petrom Čordášom a Vladimírom Pasnišinom. Ak-

tuálne sa už uskutočnilo ďalšie výberové konanie. „Do výberového konania na
pozíciu pracovníka školského úradu sa prihlásili dve osoby. Pracovný pohovor
na voľnú pozíciu sa uskutočnil 26.2.2020 a o výsledku budeme informovať,“
konštatovala Kristína Tchirová, no a žiadne nové informácie nemala ani v
uplynulý piatok. Podľa našich informácií sa do výberového konania prihlásili
dve ženy.
Pre vysvetlenie Kristína Tchirová uviedla, že Školský úrad mesta Svidník
vykonáva odborné činnosti školského úradu a zabezpečené boli v plnom
rozsahu. „Konkrétne ide o vydávanie organizačných pokynov riaditeľom škôl
a školských zariadení, odbornú a poradenskú činnosť školám a školským
zariadeniam, voľby do orgánov školskej samosprávy, koordinovanie a sledovanie predmetových súťaží a olympiád, školské športové súťaže, výkazy pre
financovanie školstva, schválené VZN a podobne. Podľa Kristíny Tchirovej
počas neobsadenia pozície pracovníka Školského úradu mesta Svidník boli
a sú tieto činnosti zabezpečované v plnom rozsahu referátom školstva Mestského úradu vo Svidníku.
(ps)
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AJ MATRIKÁRKY DOČASNE ÚRADUJÚ INAK
- poslankyňa Katarína Siváková volá po rekonštrukcii priestorov matričného úradu
Na februárovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svidníku sa hovorilo aj o matrike, ihrisku pri Základnej škole na Ulici
8. mája, zastrešení klziska, detskom ihrisku na Belejovciach i o
plánovaných vodozádržných opatreniach na sídlisku UTRA.
Tieto témy nadniesla poslankyňa Katarína Siváková. Ocenila, že mesto
postupne rekonštruuje priestory Mestského úradu v AB-čke, no pozornosť
upriamila na priestory matriky. „Matričný úrad je vlastne akýmsi prvým kontaktným bodom pre občanov. Je dobré, že máme kanceláriu prvého kontaktu,
no podobne by mohla vyzerať aj matrika. Celý ten vstup je taký tmavý, nemali
by sme byť ľahostajní k matrike a hoci viem, že tohtoročný rozpočet máme
schváleným, mali by sme pouvažovať v blízkom čase nad vyčlenením financií
aj na rekonštrukciu matriky, vrátane obradnej miestnosti. Okrem klimatizácie,
ktorú tam mesto pred pár rokmi nainštalovalo, sa v týchto priestoroch neurobilo
nič,“ zdôraznila poslankyňa Katarína Siváková. Primátorka Marcela Ivančová
vyhlásila, že v prvom rade musia riešiť havarijné stavy v priestoroch Mestského
úradu. „Až potom sa môžeme hrať s dizajnom. Budem však veľmi rada, ak to
budeme vedieť z budúcoročného rozpočtu urobiť. Budem naozaj prvá, ktorá
sa bude tešiť,“ reagovala primátorka Marcela Ivančová a načrela trochu aj
do prebiehajúcich rekonštrukcií na úrade a naznačila aj to, že z plánovanej
zasadačky pre mestské zastupiteľstvo zrejme tak skoro nič nebude.
„Pomaličky sa zmierujem s myšlienkou, že tohto roku tú zasadačku robiť
nebudeme, pretože tie havarijné stavy v celej administratívnej budove sa nám
kopia a kopia. Jedna neočakávaná udalosť za druhou, ale postupne to dávame
dokopy. Určite dôjde aj na matriku a ja si uvedomujem, že sú tam potrebné
zásahy, je to prvý kontaktný bod, len teraz ideme naozaj podľa priority, nie čo
sa týka dizajnu, ale čo sa týka tej funkčnosti,“ dodala Marcela Ivančová.
Pripomeňme, že v tohtoročnom rozpočte mesta Svidník je vyčlenených 80
000 eur na rekonštrukciu priestorov AB-čky - na novú zasadačku, rekonštrukciu
WC, výmenu okien a iné. „Technický stav budovy je veľmi zlý a vyžaduje si
nutne rekonštrukciu. Prioritou v súčasnej dobe prestáva byť zasadačka, je
treba nutne riešiť opravu dažďového zvodu, ktorý spôsobuje vážnejšie technické závady, rekonštruovať časť sociálnych zariadení, ktoré sú v pôvodnom
stave a vymeniť čo najväčšiu časť pôvodných okien. Dosiahneme tým lepší
štandard pre nájomníkov a zamestnancov v administratívnej budove, ako aj
úsporu energie,“ vysvetlila minulý týždeň PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, podľa ktorej modernizáciou tiež prejde malá zasadačka, ktorá
slúži na pracovné stretnutia, rokovania či ústne pojednávania. „Je potrebné
v nej rekonštruovať elektrorozvody, pridať počet elektrických zásuviek, inštalovať dataprojektor a plátno tak, aby spĺňala požiadavky dnešnej doby, keď
väčšina materiálov na rokovanie je v elektronickej podobe. Nová zasadačka
v tomto prípade musí počkať. Priestor v Dome kultúry sa zatiaľ osvedčil, ako
naliehavejšiu prioritu vidíme nateraz spomínané práce,“ potvrdila primátorkine slová z rokovania mestského parlamentu PR manažérka mesta Svidník
Kristína Tchirová.
No a ešte raz sa vráťme k matrike. Poslankyňa Katarína Siváková svojim
podnetom na rekonštrukciu priestorov matričného úradu chceli docieliť nielen
ich modernizáciu, ale aj lepšiu funkčnosť a lepšie pracovné podmienky pre

matrikárky. V súvislosti s opatreniami na zamedzenie prípadného šírenia
koronavírusu spomínaná poslankyňa v uplynulých dňoch listom oslovila primátorku aj s prosbou o prehodnotenie možnosti osadenia bezpečnostného
skla na pult v priestoroch matriky, aby tak bola zabezpečená ochrana zdravia
zamestnankýň.
Primátorka Marcela Ivančová poslankyni Kataríne Sivákovej odpovedala,
že „vyzvali sme občanov, aby služby podateľne a matriky využívali iba v
naozaj nevyhnutných prípadoch a v špeciálnom režime. Klienti nevstupujú
do priestorov matriky, ak potrebujú spracovať dokumenty, napr. overiť listiny
alebo iné nevyhnutné úkony, tieto dokumenty odovzdajú v klientskom centre,
kde je izolácia zabezpečená sklenenou stenou a používajú sa aj ochranné
rúška. Po vykonaní úkonu si klient predmetný dokument rovnakým spôsobom
prevezme. Oddelením klienta a pracovníčky matričného úradu sa dosiahne
maximálna ochrana pracovníčky matriky i klienta v tejto situácii.“
V každom prípade sa dá predpokladať, že priestory matričného úradu vo
Svidníku sa skôr či neskôr budú musieť dočkať rekonštrukcie, čo potvrdzuje
aj aktuálna situácia.
(ps)
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Zakúpené pobyty v Bardejovských kúpeľoch sa dajú presunúť bez doplatkov
Bardejovské kúpele do konca marca nových klientov neprijímajú
Rozhodnutím vedenia akciová spoločnosť BARDEJOVSKÉ KÚPELE od pondelka 16. marca 2020 neprijíma nových klientov na
pobyt. Týka sa to všetkých - aj klientov zdravotných poisťovní na
základe schváleného návrhu na kúpeľnú liečbu. Opatrenie platí
zatiaľ pre klientov s nástupom do 30. marca 2020 vrátane.
Situácia sa však mení a nové opatrenia sa budú prijímať podľa potreby.
Informovala o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov,
a.s., Tamara Šatanková. „Fungujeme v totálne obmedzenom režime. Klienti
zdravotných poisťovní, ktorí už sú na liečení, majú služby poskytované na
základe usmernení, ktorými sa zamedzuje ich zhromažďovanie. Procedúry sa
riešia len individuálne, všetky skupinové procedúry sme pozastavili. Nefungujú

ani wellness, rehabilitačný bazén, či telocvične, squash a pod. Zrušili sme
samozrejme aj bufetové stravovanie. Klienti dostali rúška, zamestnanci ich už
majú dlhšie. Všetko dezinfikujeme a ideme v súlade s nariadeniami hlavného
hygienika. Návštevy rodinných príslušníkov v areáli sú zakázané. Kúpele
požiadali klientov, ktorí majú zakúpené komerčné pobyty, aby si požiadali o
náhradné termíny. Pri presune budú zohľadnene rovnaké cenové podmienky,
aj keď sa zakúpené pobyty presunú na neskoršie. Klienti nebudú rozdiely
doplácať,“ vysvetlila T. Šatanková.
Bardejovské kúpele už minulý týždeň prijali preventívne opatrenia v súvislosti s výskytom koronavírusu pre verejnosť. Vedenie spoločnosti, v súlade
s pokynmi a nariadeniami MZ SR, ústredného krízového štábu, hlavného
hygienika a opatreniami prijatými primátorom mesta Bardejov, prijalo preventívne opatrenia. Až do odvolania zatvorilo pre verejnosť Wellness Spa v
hoteli Ozón, bazén v Balneoterapii, soľnú jaskyňu, muzeálny apartmán SISI
v hoteli Alžbeta, Beauty Studio v hoteli Ozón a zrušilo predaj voľnopredajných
procedúr. Zrušili aj všetky plánované spoločenské a kultúrne aktivity, vrátane
tanečných zábav, hromadné prednášky a organizované výlety. Situáciu neustále monitorujú a ďalšie body dopĺňajú.
Vlani mali Bardejovské kúpele, a.s. najlepší rok v histórii. Navštívilo ich 31
011 osôb, čo bolo o 3174 viac ako v roku 2018. Kúpele vlani zaznamenali aj
zvýšenie počtu prenocovaní o 17 289, na celkových 289 353. Za rok 2019
dosiahla akciová spoločnosť Bardejovské kúpele tržby vo výške 15, 804 mil.
EUR, čo predstavovalo nárast o 14,62% oproti roku 2018, kedy zaznamenala
tržby 13,788 mil. EUR. Prepočítaný stav zamestnancov bol vlani 357.
V Bardejovských kúpeľoch sa liečia onkologické choroby, choroby obehového a tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz
s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z
povolania, ochorenia obličiek a močových ciest, choroby pohybového ústrojenstva a ženské ochorenia.
Viac informácií na: www.kupele-bj.sk
(pn)

Dôležité informácie a upozornenie pre správcov bytových domov, predsedov
spoločenstiev a vlastníkov bytov a nebytových priestorov vo vzťahu ku COVID-19
Ústredný krízový štáb SR rozhodol, že od utorka 10. marca
2020 na 14 dní platí plošný zákaz kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí. Vo vzťahu k
správe bytových domov odporúčame neorganizovať schôdze a
zhromaždenia minimálne počas nasledujúcich 14 dní, teda do
24. marca 2020 a písomné hlasovania o konkrétnych otázkach
odložiť na neskôr.
Z dôvodu vydania plošného zákazu nebude možné neorganizovanie schôdzí
považovať za porušovanie spotrebiteľských práv a tak za túto „nečinnosť“ ani
nebude možné udeľovať sankcie. Pokutu je možné uložiť len za porušenie
nariadenej karantény.
Zatvorenie prevádzok správcovských kancelárií
V súčasnosti je potrebné, aby sa každý občan, či už ako fyzická osoba alebo
ako právnická osoba zachoval zodpovedne vo vzťahu k ostatným obyvateľom
SR, s ktorými prichádza do kontaktu. Z tohto dôvodu sa nariadenie Ústredného
krízového štábu SR vzťahuje aj na kancelárie a prevádzky správcov, ktorí sú
povinní pre verejnosť zavrieť všetky svoje prevádzky a nevyhnutné požiadavky
vlastníkov riešiť prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo telefonicky. Za
neposkytnutie úradných hodín nemôže byť správca Slovenskou obchodnou
inšpekciou v takejto situácií sankcionovaný.
Pozor na podvodníkov s falošnými testami na COVID-19
Aktuálna situácia ponúka mnoho možností pre podvodníkov, ktorí chcú podvodnými praktikami neoprávnene získať finančné prostriedky alebo obhliadnuť
ten ktorý byt. Je potrebné upozorniť obyvateľov bytových domov, predovšetkým

starších občanov, na tieto nekalé praktiky podvodníkov. Boli zaznamenané
prípady, kedy sa podvodníci snažili dostať do bytov pod zámienkou vykonania
testu obyvateľov na COVID-19. Testovanie obyvateľstva SR zatiaľ prebieha
iba ak o to obyvateľ sám požiada a má pozitívnu cestovateľskú anamnézu a
symptómy nákazy, prípadne ak s nakazeným prišiel do priameho kontaktu. Je
potrebné aby boli obyvatelia bytových domov obozretní a zamedzili takýmto
osobám vstup do bytových domov, prípadne zavolali políciu.
Nina Sovič, výkonná riaditeľka
Združenia pre lepšiu správu bytových domov

Podduklianske novinky

24. marec 2020

Infoservis

13

Situácia ohľadom koronavírusu pod drobnohľadom
- platí NÚDZOVÝ STAV
DÔLEŽITÉ KONTAKTY
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.

Ako funguje Mestský úrad vo Svidníku?
V súvislosti so zrušením úradných hodí na Mestskom úrade pre širokú verejnosť 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
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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 buditeľa Alexandra Duchnoviča.
Alexander Duchnovič sa narodil 24. apríla 1803 v obci Topoľa, v okrese Humenné. Bol to rusínsky národný buditeľ, spisovateľ, gréckokatolícky farár.
Pracoval sprvu na notárskom úrade, neskôr bol kňazom v Beloveži, Chmeľovej
a v Prešove. V Beloveži žil štyri roky, od apríla 1834 do apríla 1838. Duchnovič
sa práve v tomto období rozhodoval viac sa angažovať za dôstojný život Rusínov. Začal písať rodným jazykom - dovtedy maďarčinou a ruštinou. V Beloveži
napísal, resp. zostavil svoju rukopisnú zbierku „Privitatae cogitationes“, ktorá
obsahuje práce 20. a 30. rokov a poskytuje celkový obraz jeho
umeleckej tvorby v tomto období. V Beloveži vykonával predovšetkým cirkevné povinnosti. Popritom učil deti i dospelých. Deti
učil v rodnom jazyku a aj v škole venoval pozornosť poznaniu
základov poľnohospodárskych prác, osobitne záhradníctva a
ovocinárstva. Založil prvý internát na východnom Slovensku pre
deti z chudobných rodín. Politickému dianiu sa začal venovať
v roku 1847, ako zástupca prešovskej kapituly sa zúčastnil na
poslednom uhorskom stavovskom sneme.
V roku 1848 sa stal členom skupiny A. Dobrianskeho v Prešove,
ktorá viedla ukrajinské národné a politické úsilie v revolučnom
Uhorsku a vypracovala prvý národný politický program Ukrajincov v Uhorsku
a v duchu ich zjednotenia s Ukrajincami v Haliči. Je považovaný za jedného z
hlavných tvorcov koncepcie samostatného rusínskeho národa na východnom
Slovensku, Zakarpatskej Ukrajine a Haliči. V roku 1850 založil v Prešove
literárny spolok s významným vzdelávacím poslaním. Mesto sa tak stalo na
začiatku 50. rokov 19. st. strediskom národného života Ukrajincov v Uhorsku.
SOM DOBROVOĽNÍK, RÁD POMÔŽEM
Ak ste ten, kto chce niekomu v týchto ťažkých časoch nakúpiť, VYTLAČTE
SI a nalepte tento plagát tam, kde to uznáte za vhodné, kde si myslíte,
že je Vaša pomoc dôležitá.
Vyplňte plagát svojimi údajmi, šírte o sebe povedomie.
Plagát nájdete na www.svidnik.sk/aktuality

V tomto období založil prvú požičovňu kníh a prvý ukrajinský
kalendár. Je autorom viacerých učebníc, tiež autorom prvého
šlabikára a tiež Spoločenstva svätého Jána Krstiteľa, ktoré podporovalo v štúdiu na stredných a vysokých školách schopných
žiakov z chudobnejších rodín. O jeho buditeľskej činnosti písali
J. M. Hurban, J. Botto, Sasinek a i. Svojou tvorbou sa usiloval
prenikať medzi široké vrstvy ukrajinského ľudu, písal rozmanito,
verše, divadelné hry, recenzie, zapisoval ľudové piesne a folklór
vôbec. Ohlas mali najmä jeho verše Ja Rusin byl, Podkarpatskije
Rusini... Zomrel v Prešove 30. marca 1865.
Jedna z ulíc v meste Svidník je pomenovaná jeho menom od
roku 1965, predtým sa táto ulica nazývala Nová.
Zdroj: Mičáková N., Prechádzky ulicami môjho rodného mesta,
Podduklianska knižnica vo Svidníku, MsÚ

Kto daroval krv?
V stredu 18. marca 2020 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie
svidníckej nemocnice darovať krv bezpríspevkových darcov:
Dávid Ušala (18), Martin Harviš (8), Timea Marusinová (3), Jozef Basista
(46), Slavomír Vaškanin (60), Anna Mihalkaninová (22), Denis Jaselský (3),
Jana Milá (23).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku

SPOMIENKA
Prešlo dlhých 10 rokov,
odkedy opustil pozemský život
Ján Demjanovič
zo Svidníka
zostáva však navždy v našich srdciach
i božej pamäti.
„Zavoláš a ja Ti odpoviem.
Zatúžiš po diele svojich rúk“ (Jób,14:13)
S láskou a úctou spomína manželka Anna,
dcéry Janka, Anička a syn Peter s rodinami
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE
24. do 30. marca 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
28. a 29. marca 2020: MUDr. S. Potomová - Sov. Hrdinov 460/114 vo Svidníku.
Kontakt: 054/752 53 09.
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.

OBEC VYŠNÝ MIROŠOV
Vypisuje výberové konanie na funkciu
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE VYŠNÝ MIROŠOV
s pracovným úväzkom 0,04
v súlade s § 18a zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Mirošove
1. Kvalifikačné predpoklady:
- Vysokoškolské vzdelanie, stredoškolské vzdelanie
2. Náležitosti prihlášky:
- Meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko
- Opis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- Overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- Kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
- Profesijný životopis
- Prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia
- Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonávania voľby v OZ
3. Ďalšie predpoklady:
- Najmenej 5 rokov praxe v ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti
- Znalosť podvojného účtovníctva
- Znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, zákon o
finančnej kontrole, zákon o účtovníctve, zákon o majetku obcí a ďalších
právnych predpisov týkajúcich sa samosprávy
- Užívateľské ovládanie počítača
- Občianska a morálna bezúhonnosť
Uchádzač na funkciu HK obce Vyšný Mirošov zašle poštou alebo
osobne doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej
„Voľba hlavného kontrolóra-neotvárať“ na adresu:
Vyšný Mirošov č.100, 090 11 Vyšný Orlík
najneskôr do 27.3.2020 do 14. hodiny.
V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni obecného úradu.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 17.4.2020 o 18. hodine v budove obecného úradu vo Vyšnom Mirošove v zasadačke.
Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas
podá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na
voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne
10 minút.
Deň nástupu do zamestnania:
1. Posúdenie podaných prihlášok zabezpečia poslanci OZ v Vyšnom Mirošove, ktorí vyhodnotia splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydávajú
zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce.
2. Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný najvyšší počet získaných
hlasov poslancov OZ
3. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov
OZ
4. Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie
pracovnú zmluvu najneskôr do 7 dní po zvolení do funkcie hlavného kontrolóra.
Michal Petranik, starosta

Infoservis

15

www.podduklianskakniznica.sk

od 23. marca 2020
VELLA, Elias: Ahoj, Ježiš, môžeme sa porozprávať?
Veľký Lapáš, Per Immaculatam 2019. 217 s.
Elias Vella, skúsený kazateľ a exorcista,
prednášateľ na fórach medzinárodných
organizácií, dobre pozná mladých po
celom svete, ich súčasné problémy a
otázky. Slovenský čitateľ je zvyknutý, že
ako autor sa páter Vella vždy zameriava
vo svojich prácach na jednu tematickú
oblasť, ktorú analyzuje do hĺbky. V tejto
knihe však prekvapivo sústreďuje svoju
pozornosť na množstvo aktuálnych
problémov mládeže. V nenútenom
rozhovore piatich študentov s Ježišom
sa rozoberajú pálčivé a znepokojujúce
osobnostné i spoločenské otázky, rôzne
trápenia typické pre dnešný odcudzený
svet - napríklad nenávisť k sebe, komplexy menejcennosti, depresia, skľúčenosť a túžba po smrti, neschopnosť
cítiť lásku, strata viery v Boha, ale aj
satanizmus, okultizmus, kriminalita a
trest smrti, rodová revolúcia, rôzne závislosti...

DROBNÁ, Emma
Speváčka Emma Drobná sa narodila 24. marca 1994 v Novom Meste nad
Váhom na Slovensku. Strednú školu vyštudovala v Dánsku a ako svoj hlavný
odbor si vybrala dizajn. Odtiaľto viedla jej cesta do Anglicka, kde pracovala ako
barmanka. Počas pobytu v Londýne si ju vybrala kapela Chinaski do svojho
klipu Hlavolam. V roku 2015 sa prihlásila do súťaže Československá Superstar
a stala sa absolútnou víťazkou. Od svojho úspechu účinkovala v niekoľkých
televíznych šou Tvoja tvár znie povedome, Hviezdna party, Galashow s latinou
2016, Dobre vedieť, Deň otvorených dverí 2017, OTO 18. ročník, Krištáľové
krídlo, či Deň otvorených dverí 2018. V roku 2016 predstavila svoj prvý videoklip k piesni Smile a v roku 2018 vydala Emma nový singel nazvaný Try, ku
ktorému neskôr vznikol aj videoklip.

ŠTÚR Karol (25.3.1811 - 13.1.1851)
Slovenský básnik, kňaz a učiteľ. Bol najstarším bratom Ľudovíta Štúra. Detstvo prežil v Uhrovci. Študoval na gymnáziu v Rábe, dva roky na gymnáziu v
Šoproni, neskôr prešiel na bratislavské lýceum. Bol jedným zo zakladateľov
Spoločnosti česko-slovanskej. V roku 1938 sa stal evanjelickým kaplánom
vo Vrbovom. Nasledujúceho roku ho zvolili za profesora a rektora na evanjelickom gymnáziu v Modre. Začiatočná tvorba K. Štúra vyrastala zo záľuby
v antickej literatúre. Písal básne, v ktorých svetobôľne nálady prekonával
povzbudzovaním k činorodej práci, podnecovanej jasnejúcimi sa slovanskými
perspektívami. Písal po česky. Svoje diela publikoval v almanachu Plody a vo
viacerých časopisoch. Napísal zbierku Ozvěna Tatry. Venoval sa prekladom
z gréčtiny, prekladal najmä Platóna a Aristofana.

- Pani Mrkvičková, koľko máte rokov?
- Mala som tridsať.
- A v ktorom roku?
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Odevné dizajnérky na projekte v Ústi nad Orlici
Aj tento školský rok Stredná priemyselná škola vo Svidníku
pokračuje v projektových aktivitách programu Erasmus+.
Program je zameraný na mobilitu jednotlivcov s názvom „Nové
digitálne a praktické zručnosti študentov, nové príležitosti - kľúč
k úspechu“.
Prvú etapu stáže absolvovalo 10 študentiek odboru odevný dizajn v dňoch
24. februára do 6. marca 2020 v Strednej škole umeleckopriemyselnej v
Ústi nad Orlici. Základným cieľom stáže bolo oboznámenie sa s grafickým
systémom CAD v odevnom priemysle a realizácia technickej dokumentácie
v danom programe.
V priebehu dvoch týždňov sme si my - študentky druhého a tretieho ročníka
odboru odevný dizajn mohli vyskúšať zmenu prostredia a vzdelávania sa pomocou projektu Erasmus+. Hosťovská škola SŠUP v Ústí nad Orlicí v Českej
republike, nám poskytla mnoho nových vedomostí v oblasti počítačových a
digitálnych zručností. Každá z desiatich študentiek si na začiatku vytvorila
vlastnú trojčlennú kolekciu na tému 60.roky minulého storočia. Zoznámili sme

sa s programom na úpravu a modelovanie strihov, v ktorom sme upravovali
strih šiat typických pre dané obdobie a následne s programom na polohovane
strihov. Škola nám dopriala aj hodiny navrhovania a šitia, ktoré sa pre nás
stali príjemným spestrením stáže. Pracovali sme pod vedením vyučujúcich
odborných predmetov, ktorí v nás vzbudili záujem o dané odborné činnosti.
Dostalo sa nám aj možnosti spoznať mesto Ústi nad Orlicí, jeho pamiatky
a okolie. Navštívili sme rôzne múzeá, výstavy a boli sme aj na celodennom
výlete v Pardubiciach a Litomyšli. Svoje vedomosti sme si rozšírili aj o odborné
exkurzie vo Výskumnom bavlnárskom ústave a vo firme Velebný & Fam, ktorá
je celosvetovo známa umeleckou výšivkou slávnostných vlajok, pamätných
stúh, erbov a pod.
Návrhy odevov zrealizujeme - ušijeme v našich priestoroch na hodinách
odevnej tvorby a v rámci krúžkovej činnosti. Koncom školského roka pripravíme výstavu plagátov a módnu prehliadku odevov inšpirovaných 60. rokmi.
Už teraz sa na to tešíme a pozývame Vás.
Ide o projekt „Nové digitálne a praktické zručnosti študentov, nové príležitosti
- kľúč k úspechu“ číslo zmluvy - 2019-1-SK01-KA102-060438.
Účastníčky stáže
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SPRÁVA O VYHODNOTENÍ
REALIZÁCIE PROJEKTU
Východoslovenský región,
n.o., Zápotockého 4025/21,
Prešov realizuje projekt
Duklianska cyklotrasa.
Miestom realizácie projektu
je okres Svidník, konkrétne
katastrálne územia obcí
Vyšný Komárnik a Nižný
Komárnik.
Popis a ciele projektu:
Duklianska cyklotrasa je
projekt pripravovaný plne
v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a
cykloturistiky v Slovenskej republike,
schválenou uznesením vlády SR č.
223 zo 7. mája 2013, ktorá má za
cieľ uznanie cyklistickej dopravy ako
rovnocenného druhu dopravy a jej
integrácie s ostatnými druhmi dopravy
a posilnenie cykloturistiky ako dôležitého segmentu cestovného ruchu. Predmetný koridor je súčasťou kostrovej siete cyklistických trás v Prešovskom
samosprávnom kraji.
Pojednáva koridor od hraničného priechodu po existujúcom telese chodníka
pre chodcov v smere na motorest Beriozka.
Od motorestu Beriozka cyklotrasa pokračuje 3,7 kilometra po existujúcom
telese bývalej medzinárodnej cesty číslo 21 cez kataster obce Vyšný Komárnik
a Nižný Komárnik v smere na Svidník.
Pre obyvateľov priľahlých obcí je možnosť priameho napojenia na cyklotrasu
s možnosťou vytvorenia doplnkovej infraštruktúry.
Cyklotrasa ponúka množstvo kultúrneho a prírodného vyžitia pre cykloturistov
domácich, ale aj zahraničných.
Existujúce teleso bývalej cesty číslo 21 je na viacerých miesta do značnej
miery poškodené a neudržiavané.
Cieľ projektu:
Vytvorením projektovej dokumentácie sa splnil základný predpoklad pre
začatie územného a stavebného konania. Vďaka projektovej dokumentácii sa identifikoval
charakter konštrukcie
cyklotrasy, vlastníci
predmetného územia
a odhadované náklady na vyhotovenie
diela.
Záverečné zhodnotenie: Dukliansky
priesmyk ponúka
viacúčelové využitie
cyklotrasy. Primárny účel je vytvorenie
cyklotrasy dopravného charakteru pre obyvateľov obcí. Sekundárnym účelom
cyklotrasy je cykloturistika spojená s edukačnou činnosťou.
Harmonogram realizácie (podľa rokov):
2019 - Vytvorenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, miesto
realizácie: kataster obce Vyšný Komárnik, Nižný Komárnik
2020 - Majetkovoprávne vysporiadanie predmetného územia podľa DSP.
2021 - Realizácia v zmysle projektovej dokumentácie.
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SPŠ Svidník:
#ruskoniejehanba
#praxpočaskarantény

Naše študentky odevného dizajnu si doma nahrádzajú hodiny odevnej praxe
šitím rúšok, čím chránia seba a ľudí okolo. Zahanbiť sa nedali ani študenti
propagačnej grafiky, reklamnej tvorby a dokonca ani učitelia, veď šiť sa dá
aj bez šijacieho stroja. S našimi študentmi sme v neustálom kontakte cez
sociálne siete a EduPge. Vyučovanie prebieha v pohodlí domova nad naše
očakávania. Avšak vyzývame všetkých, a nielen našich študentov, aby dodržiavali nariadenia, a samozrejme, termíny domácich úloh a zadaní.
A čo odkazujú naši študenti študentom ostatných škôl?
#stopcoronavírus aby sme sa čím skôr mohli vrátiť do školských lavíc a medzi
spolužiakov, aby si #edupage trocha oddýchlo.
Držte sa v zdraví! Aj vy sa zapojte do našej „rúškovej“ výzvy. Svoje výtvory
môžete posielať na SPŠ Svidník Facebook, Instagram, Messenger. A nezabudnite nás sledovať .
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