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Pomáhame
si navzájom
Svidnícky pár o zážitkoch z New Yorku,
ale hlavne o ceste
cez Moskvu a Viedeň na Slovensko
a domácej karanténe

Milí priatelia,
všetci žijeme ťažké dni, plné neistoty, napätia a obáv z toho, čo bude,
čo nás čaká.
Mnohí strácame istotu z
ďalších dní,
mnohí hľadáme informácie, ktoré nám
nielen opíšu
to, čo sa udialo, ale aj to, čo
musíme všetci
spoločne robiť a čo pred nami možno
ešte stojí.
Podduklianske novinky sú tu pre vás
aj s takýmito informáciami a viem, že
mnohí sa snažíme príliš nevychádzať,
mnohí sa vyhýbame obchodným
reťazcom, no na nákupy musíme. Ak
sa už vyberiete nakúpiť si základné
potraviny alebo to, čo v domácnosti
proste potrebujete bez ohľadu na to,
že žijeme v dobe koronavírusu, zájdite, prosím, aj k novinovému stánku.
Podduklianske novinky sú v predaji každý týždeň a okrem tradičných
novinových stánkov ich, plné informácií, ktoré sme pre vás pripravili,
nájdete aj
- v predajni Labun,
- na čerpacej stanici Slovnaft
- a na čerpacej stanici Stavbet,
- ale aj vo Večierke Pavla Krajňáka
pri SPŠ (odevnej)
- a takisto aj priamo v Kauflande
medzi novinami a časopismi
- a tiež v trafike GECO v Kauflande.
Informácie vždy boli, sú a budú,
veľmi dôležité. My sa ich snažíme
prinášať tak, aby vám, milí čitatelia,
do života priniesli úžitok a osoh, ale i
prehľad o tom, čo treba vedieť, zvlášť
v dnešných ťažkých časoch.
Držme sa všetci, nosme rúška,
buďme tolerantní a trpezliví.
Ďakujeme za dôveru
a verme v dobro.
Katarína Siváková, šéfredaktorka
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Svidnícka a stropkovská nemocnica hľadajú dobrovoľníkov
Počas pandémie koronavírusu pomáhajú aj študenti medicíny
Sieť nemocníc Svet zdravia vrátane svidníckej a stropkovskej
nemocnice hľadá pre pandémiu koronavírusu medzi študentmi
lekárskych fakúlt z vyšších ročníkov dobrovoľníkov na výpomoc.
Pripojiť sa k tímu lekárov, sestier a ostatných zdravotných pracovníkov môžu na celkovo 18 pracoviskách po celom Slovensku.
Registrovať sa medici môžu na www.procare.sk/dobrovolnici.
„Pre šíriacu sa nákazu COVID-19 očakávame aj zvýšené nároky na personálne kapacity jednotlivých nemocníc, preto by sme radi rozšírili tímy našich
dobrovoľníkov z radov medikov. Už dnes na niektorých našich pracoviskách
pôsobia študenti lekárskych fakúlt z vyšších ročníkov a my sme im za ich
pomoc v tomto náročnom období veľmi vďační. Medici zároveň získajú mnoho
skúseností a osvoja si základné epidemiologické pravidlá, vďaka ktorým budú
lepšie pripravení na svoje budúce povolenie. My im samozrejme budeme vo
všetkom nápomocní,“ uviedol generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia
a polikliník ProCare Vladimír Dvorový.
Všetci medici budú najprv zaškolení nemocničným epidemiológom a jednotlivé pracoviská im poskytnú všetky potrebné ochranné pracovné prostriedky.
Na konkrétnej náplni práce a pracovnej dobe sa následne spoločne dohodnú
s nemocnicou. Pomáhať môžu pri manažovaní pacientov, ktorí prichádzajú do
nemocníc a s pomocou dotazníka uskutočňovať triáž. Pacientom teda budú
bezkontaktne merať teplotu a pýtať sa na ďalšie príznaky ochorenia COVID-19,
napríklad kašeľ či bolesti svalov. Zisťovať tiež budú cestovateľskú anamnézu
a prípadný kontakt s infikovanou osobou.
Medici môžu asistovať aj pri odberoch vzoriek a testovaní pacientov a nemocnice by radi využili ich pomoc napríklad i pri telefonickom usmerňovaní
pacientov. Na základe dohody s pracoviskom však môžu medici v súlade s
legislatívnymi normami poskytovať aj inú výpomoc.

Zaregistrovať sa na www.procare.sk/dobrovolnici môžu študenti lekárskych
fakúlt od štvrtého ročníka. Musia byť zdraví, mať potvrdenie o zaočkovaní
proti hepatitíde a vyplniť dotazník o prípadnom rizikovom kontakte, cestovateľskej anamnéze a príznakoch ochorenia COVID-19. Rovnako im bude pred
každým vstupom do nemocnice meraná teplota a medici musia dodržiavať
prísny epidemiologický režim.
Študenti dnešné dni pre prerušenú výučbu a zatvorené internáty trávia
väčšinou v domácom prostredí, takto teda nielen pomôžu svojej regionálnej
nemocnici, ale zároveň plnohodnotne využijú svoj voľný čas a získajú nové
skúsenosti pre budúcu prax.
(sz)

Komu mesto rozdalo rúška a respirátory? Koľko stáli?
Mesto Svidník podľa slov PR manažérky mesta Kristíny
Tchirovej intenzívne pracovalo na tom, aby zabezpečilo aspoň
rúška pre najohrozenejšiu skupinu občanov - seniorov v tom
najvyššom veku.
„Rozdali sme spolu 1 500 rúšok pre občanov starších ako 70 rokov a klientom,
ktorých opatrujú naše opatrovateľky v rámci terénnej opatrovateľskej služby teda v byte klienta, rúška sme distribuovali aj na Ul. Festivalovej.
Zároveň sme sa postarali aj o zamestnancov mestského úradu, policajtov,
opatrovateľky, terénnych pracovníkov a aj pracovníkom Technických služieb
mesta Svidník. Sú to zamestnanci, ktorí sú v styku s klientmi a ako zodpovedný zamestnávateľ sme sa postarali o ich ochranu. Cena textilnej rúšky
jednovrstvovej bola 2 eurá, dvojvrstvovej 2,70 eur. 500 rúšok nám darovala
firma Etilog s.r.o., za čo veľmi pekne ďakujeme,“ povedala PR manažérka
mesta Svidník Kristína Tchirová.
Podľa objednávok a faktúr zverejnených na webe mesta Svidník, konkrétne
v programe Datalan, Mestský podnik Snina, s.r.o., fakturoval mestu Svidník
672,60 eur za dodanie ochranných pomôcok a Michal Milý - MILTEX Rovné
fakturoval mestu Svidník 2 060 eur za ochranné rúška.
Podľa informácií PR manažérky mesta Svidník Kristíny Tchirovej svidnícka
samospráva objednala aj respirátory, no zatiaľ dodané neboli. „Respirátory
potrebujeme hlavne pre našich zamestnancov - príslušníkov mestskej polície,

Úradníci pracujú z domu
Vedúci pracovníci Mestského úradu vo Svidníku na čele s primátorkou Marcelou Ivančovou sa v pondelok 23. marca zaoberali činnosťou úradu v krízovom
režime. „Naďalej bude úrad zabezpečovať činnosť podateľne v čase od 8:00
hod. do 11:00 hodiny počas pracovných dní a takisto aj matričnú činnosť. Vedúci pracovníci sú v práci podľa potrieb vedenia úradu a vybavovanej agendy.
U väčšiny zamestnancov sme pristúpili k práci z domu,“ povedala primátorka
Marcela Ivančová.
(ps)

opatrovateľky, pracovníkov technických služieb, zamestnancov, ktorí pracujú
v klientskom centre a na matričnom úrade - jednoducho ich potrebujeme
dať všetkým, ktorí prichádzajú do priameho styku s klientami,“ podotkla PR
manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.
Podľa objednávok a faktúr zverejnených na webe mesta Svidník, konkrétne
v programe Datalan, spoločnosť Balsam, s.r.o. Bardejov fakturoval mestu
Svidník 834 eur za dodanie 50 kusov respirátorov KN95 (FFP2). V prepočte
tak jeden respirátor FFP2 vychádza na 16,68 eur.
Mimochodom, v priebehu uplynulého týždňa sme v istej svidníckej lekárni
a takisto aj v jednej z predajní zdravotníckych potrieb našli respirátory FFP2
po 20 eur. A čo je najdôležitejšie, ešte pred pár týždňami podľa oficiálnych
informácií z istej svidníckej predajne stavebnín jeden kus takéhoto respirátora
FFP2 stál 0,65 €, teda 65 centov. Za takúto cenu ich isté svidnícke stavebniny
predávali zákazníkom, pričom ich kúpna cena od dodávateľa bola o desať
centov nižšia, teda 55 centov.
(ps)

Karanténa v bývalom Duklastave?
Svidník sa pripravuje aj na prípadnú potrebu väčšieho počtu lôžok. Tie môžu
byť potrebné napríklad pre umiestnenie ľudí do karantény. „Áno pripravujeme sa na krízovú situáciu, že bude potrebné vypomôcť núdzovými lôžkami
pre občanov v povinnej karanténe. Priestory v budove bývalého Duklastavu
sa momentálne pripravujú. Pôjde o naozaj núdzové lôžka a v minimálnom
štandarde. Mesto Svidník sa na základe stretnutia Okresného krízového
štábu podujalo vytvoriť karanténny priestor pre občanov prichádzajúcich zo
zahraničia v maximálnom počte 40 lôžok. Časť pripravujeme tiež v spolupráci
s Územným spolkom SČK vo Svidníku,“ povedala PR manažérka mesta
Svidník Kristína Tchirová. Mesto Svidník v tejto súvislosti objednalo vo firme
Jasan cleaning, s.r.o., Vyšný Mirošov čistenie priestorov bývalého Duklastavu
v celkovej hodnote 616 eur.
(ps)
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Svidnícka primátorka hodnotí aktivity mesta a dobrovoľnícku činnosť občanov
Mesto Svidník v rámci pomoci občanov v aktuálnej situácii
ponúklo možnosť občanom zapojiť sa do štyroch foriem dobrovoľníckej činnosti.
Ako píšeme aj v inom príspevku, mesto vzhľadom na potrebu chrániť najzraniteľnejšiu skupinu občanov - seniorov zakúpilo rúška na ochranu tváre a
ich roznesenie v prvej várke riešili priamym oslovovaním. Dobrovoľnícky sa
zapojili úradníci MsÚ aj primátorka, ďalej dobrovoľní hasiči a jeden bohoslovec.
Na distribúciu druhej várky rúšok pre seniorov svidnícka samospráva zvolila
spôsob verejnej výzvy pre dobrovoľníctvo. „Tu sme už cielene neoslovovali
nikoho, keďže bola spropagovaná prvá roznáška rúšok. Verejnosť sme vyzvali
v pondelok 23.3. a vzápätí pozitívne zareagovalo 8 ľudí. Sme presvedčení, že
Svidníčania si vedia navzájom pomôcť a aj touto cestou chceme poďakovať
všetkým aktívnym, všímavým a zodpovedným ľuďom, v tomto zložitom čase
bolo pre nás naozaj povzbudením, že sme rýchlo našli ľudí, ktorí chcú pomáhať nezištne a ochotne,“
vyhlásila PR manažérka
mesta Svidník Kristína
Tchirová.
Ďalšou z foriem dobrovoľníckej činnosti bola
tá, ktorá bola určená pre
pomoc starším, slabším
a chorým. „Vytvorili sme
plagát, ktorý si dobrovoľník môže vytlačiť, vypísať svoje údaje a vyvesiť na vybrané miesto.
Predmetom dobrovoľníctva je nákup potravín, liekov a drogérie.
Úspešnosť tejto činnosti
nevieme vyhodnotiť,
lebo ide o interakciu
medzi dobrovoľníkom a
adresátom. Dobrovoľník
si mohol plagáty vylepiť
na vchody, obchody...
atď.“ ozrejmila Kristína
Tchirová.
No a mesto zároveň
vyzvalo občanov, aby sa
zaujímali o svojich starších, prípadne chorých
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová
susedov a rovnako ich
na margo týchto dní povedala, že mesto
vyzvali, aby dali mestu
zrealizovalo viacero opatrení
vedieť v prípade, keď
je v ich okolí človek,
ktorý potrebuje opateru,
nákup, alebo inú formu pomoci. „Na túto výzvu reagovali občania pozitívne,

ale podnet na občana v núdzi neprišiel. Dedukujeme, že seniori, slabí a
chorí majú oporu v rodine, alebo inak zabezpečenú dennú potrebu,“ dodala
Kristína Tchirová.
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová na margo týchto dní povedala,
že mesto zrealizovalo viacero opatrení, ktoré zhrnula takto: „Vykonali sme
dezinfekciu dotykových plôch v meste, distribuovali sme okolo 1 500 rúšok
rôznym skupinám, zabezpečili sme výplatu dávok osobitného príjemcu našimi
zamestnancami priamo v lokalite Festivalová, aby sme zamedzili zvýšenému
pohybu osôb v čase karantény, dohliadali sme na bezproblémovú výplatu
dávok na pošte.
Príslušníci MsP pravidelne kontrolujú dodržiavanie zákazu prevádzky v pohostinstvách, baroch, herniach a podobne, zabezpečujeme bezproblémový
chod podateľne a matričného úradu v súlade s opatrením Úradu verejného
zdravotníctva, aj tomto zložitom čase zabezpečujeme pravidelný vývoz a
triedenie odpadu, ako aj činnosť zberného dvora, pravidelne pracujeme na
informačnej kampani (plagáty, hlásenia v rozhlase, poučenie obyvateľov na
Festivalovej ulici a podobne), no a spustili sme aj zabezpečovanie nákupov pre
ohrozených občanov,“ zhrnula primátorka Marcela Ivančová.
(ps)

Budeme za odpad platiť menej?
Potvrdila to PR manažérka mesta
Svidník Kristína Tchirová. „Distribúcia
rozhodnutí o platbách daní a odpadu
sa bude odvíjať aj od súčasnej epidemiologickej situácie. Predbežne
by sme chceli rozhodnutia o daniach
posielať do konca apríla, rozhodnutia
za odpad do konca mája,“ informovala
Kristína Tchirová s tým, že o možnostiach úľav je teraz predčasné hovoriť,
súvisí to tiež s vývojom epidemiologickej situácie a ide o rozhodnutia,

ktoré je potrebné prejednávať s poslancami Mestského zastupiteľstva
vo Svidníku.
Narážala tak aj na naše podnety
napríklad od obchodných prevádzok,
ktoré sú uzatvorené a odpad tak
neprodukujú, no platiť zaň musia. Či
sa dočkajú úľav a či nebodaj mesto
Svidník schváli úľavy, bude známe
neskôr. Rozhodovať bude musieť
svidnícky mestský parlament.
(ps)

inzercia

Súčasná mimoriadna situácia súvisiaca s koronavírusom môže
ovplyvniť aj platby občanov za služby mesta.
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Prinášame zoznam najnovších opatrení
a všetky informácie súvisiace s koronavírusom
Úrad verejného zdravotníctva SR na základe rozhodnutia vlády
SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania
opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva realizáciu
viacerých opatrení. Pripomeňme zákazy a nariadenia, teda všetko, čo musíme vedieť a mať na pamäti. Vedzte, že platí:
* až do odvolania sa predlžuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám
- podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať
hromadné podujatia športovej,
kultúrnej, spoločenskej či inej
povahy
* zatvorenie obchodov v nedeľu za
účelom sanitárneho dňa (predajne
potravín, mäsa, chleba a pečiva,
ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely
pre dojčatá a malé deti a predajne
potravín na osobitné lekárske
účely, lekárne, predajne a výdajne
zdravotníckych pomôcok, predajne
drogérie, predajne novín a tlačovín,
predajne s krmivom pre zvieratá a
veterinárnych ambulancií) - až do
odvolania.
* všetkým osobám sa zakazuje do
odvolania vychádzat' a pohybovať
sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napr. respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)
* dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s
ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej
služby v týchto zariadeniach, ktorými sú napríklad aj denné stacionáre.
* vyčlenenie špeciálneho časového rámca pre pohyb osôb nad 65 rokov v
obchodoch (napríklad potraviny) od 9.00 h do 12.00 h (pondelok - sobota)
* meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov, fabrík, otvorených
prevádzok či iných priestorov s vysokou koncentráciou ľudí
* dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň dôrazne vyzýva
osoby staršie ako 65 rokov, aby obmedzili pohyb vo vonkajšom prostredí na
nevyhnutné prípady (napríklad za účelom nákupu, návštevy zdravotníckeho
zariadenia), a to v čase od 9. hod. do 12. hod. Rovnako ich vyzýva k tomu, aby
na nevyhnutnú mieru obmedzili prepravu verejnou hromadnou dopravou.
Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva.
Na uvedené opatrenia je potrebné nazerať ako na jeden z krokov a dôležitých nástrojov, ktorým vieme zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 na
Slovensku.
Vláda SR a Ústredný krízový štáb SR prijali aj ďalšie opatrenia.
Publikujeme výber z nich a majte, prosím, na pamätí, že platí aj toto:
* Dočasné zrušenie bezplatnej železničnej dopravy pre študentov
* Posúvajú sa povinné zdravotnícke a preventívne prehliadky
* Nebudú plynúť zákonné lehoty naprieč všetkými ministerstvami
* Budú sa využívať lokalizačné dáta poskytovateľov mobilných
telekomunikačných služieb v záujme verejného zdravia

* Obce zriadia telefonické linky na jedlo na donášku
* Platí výnimka pre poskytovanie služieb notárov a advokátov,
nebudú plynúť zákonné lehoty - do 30.4.2020
* RTVS bude každý deň o 18:00 hod. vysielať bohoslužby
(upozornite na to seniorov vo vašom okolí) a taktiež bude mať
povinnosť vysielať vyučovacie sloty pre deti
Upozorňujeme aj na povinnosť dodržiavania povinnej karantény:
* Povinná 14-dňová karanténa sa vzťahuje na osoby, ktoré boli v zahraničí
a vracajú sa na územie SR v čase po 12.3.2020. Cez hraničné priechody sú
na územie SR púšťaní iba občania SR s trvalým alebo prechodným pobytom
na území SR, respektíve cudzinci s trvalým alebo prechodným pobytom na
území SR.
* V prípade, že vaši známi uviazli v zahraničí a chcú sa vrátiť na Slovensko,
kontaktujte ambasádu SR v danej krajine, respektíve ambasádu SR, pod
ktorej kompetenciu daná krajina spadá.
* V prípade skupinového návratu organizovaného vládou SR, každý povinne
nastúpi do skupinovej karantény v jednom zo štátnych zariadení. Ak sa vrátite
na územie SR individuálne, aj karanténa bude individuálna.
* Porušovateľov karantény nahlasujte na čísla 158 alebo 159. Policajný zbor
riešil už viac ako 250 prípadov porušenia karantény. Pre fyzické osoby je
sankcia vo výške 1659 eur, pre právnické osoby a ich porušenie nariadení
to je 20 000 eur.
Číslo 158 nie je infolinkou. O detailných podmienkach karantény môžete
diskutovať s predstaviteľmi Úradu verejného zdravotníctva.

DÔLEŽITÉ ODKAZY
NA ĎALŠIE INFORMÁCIE
- Všetko o vybavovaní dokladov, STK
a podobne:
https://bit.ly/korona_DOKLADY
- Neverte hoaxom o koronavíruse,
informácie si overujte aj na FB
stránke Hoaxy a podvody - Polícia SR
- Priebežne aktualizovaný počet
nakazených s ich lokalizáciou na mape
Slovenska:
https://portal.minv.sk/covid19map
- Štátny web o koronavíruse:
https://www.korona.gov.sk
- Úrad verejného zdravotníctva s infolinkami: http://www.uvzsr.sk
- Ministerstvo zdravotníctva SR: https://www.health.gov.sk
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Fungovanie svidníckeho Mestského úradu v praxi:
ako je to s mestskými úradníkmi?
Ako sme už aj pred týždňom informovali, úradné hodiny Mestského úradu vo Svidníku boli zrušené 12. marca, a to za účelom
ochrany zamestnancov a prevencie pred šírením ochorenia
COVID - 19.
Na základe odporúčania Sekcie
verejnej správy Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky pristúpilo mesto
Svidník k jednotnému organizovaniu
práce v klientskych centrách na
okresnom úradoch a mestskom
úrade.
Úradné hodiny klientskeho centra
Mestského úradu vo Svidníku sú
stanovené každý pracovný deň od
8.00 hod. do 11.00 hod. „Zamestnanci
mesta Svidník pracovne organizovaní
na mestskom úrade pracujú podľa
dohodnutého druhu práce v rozsahu
svojich pracovných náplní. Súčasný
pracovný status zamestnancov je
daný konkrétnou situáciou a prekážkou v práci. Niektorí zamestnanci sú
v povinnej 14-dňovej domácej izolácii,
časť zamestnancov je práceneschopná alebo sa starajú o maloleté deti z
dôvodu zatvorenia škôl a školských
zariadení, časť zamestnancov má
prekážku v práci na strane zamest-

návateľa,“ vysvetlil situáciu prednosta Mestského úradu
vo Svidníku Miroslav
Novák.
Pracovné povinnosti si
podľa jeho slov zamestnanci plnia v kombinácii
niekoľkých pracovných
režimov, napr. práca
z domu, pracovná pohotovosť a striedanie
pracovných služieb
v klientskom centre.
„Pre činnosť mestského úradu a zabezpečenie nevyhnutných
kompetencií je nutné,
aby niektorí zamestnanci boli na mestskom
úrade pravidelne, ide
predovšetkým o vedúcich zamestnancov
a primátorku mesta,“
podotkol prednosta Mi-

roslav Novák, podľa ktorého je pracovná agenda mestského úradu v drvivej
väčšine elektronizovaná v systéme
DCOM (Dátové centrum obcí a miest)
čo umožňuje efektívne komunikovať a
pracovať so zamestnancami v pracov-

nom režime práca z domu.
„Môžeme povedať, že od vyhlásenia
mimoriadnej situácie na celom území
Slovenskej republiky výrazne klesol
počet podaní, žiadostí a dopytov od
občanov.
Podania sú mestu Svidník
v tejto mimoriadnej situácii
doručované predovšetkým
elektronicky. Tieto podania v
elektronickej podobe aj vybavujeme,“ ozrejmil prednosta
svidníckeho Mestského úradu
Miroslav Novák.
Krízové riešenia pracovného
režimu zamestnancov mesta
Svidník a mestskej polície sú
organizované tak, aby neovplyvnili správny chod základných kompetencií mesta
Svidník.
Tieto opatrenia nemajú vplyv
na platové ohodnotenie zamestnancov okrem zákonnej
regulácie, ktorú určuje zákon pri
jednotlivých prekážkach práci,
či už na strane zamestnanca
alebo zamestnávateľa.
(ps)

Nemocnicu strážia policajti s vojakmi
Aj na situáciu vo svidníckej nemocnici dohliadajú policajti s
vojakmi. Zmiešané hliadky monitorujú situáciu a sú priamo pri
hlavnom vstupe do nemocnice 24 hodín denne. Ako informoval
riaditeľ nemocnice vo Svidníku Slavko Rodák, policajti s vojakmi dohliadajú na situáciu a ak by bolo potrebné, sú pripravení
zasiahnuť.
Pred vstupom do nemocnice už postavili aj špeciálny stan, ktorý nemocnici
bezplatne zapožičala Asociácia samaritánov Slovenskej republiky. Stan je
pripravený na to, aby mohla nemocnica zabezpečovať odber vzoriek na
koronavírus, ak bude zaradená medzi tie nemocnice, ktoré to budú robiť.
„Máme všetko pripravené tak, aby, ak nás zaradia do zoznamu, sme hneď
vedeli robiť odbery spôsobom, že pacient príde vlastným autom a bez toho,
aby z neho vystúpil, mu boli odobraté vzorky,“ vysvetlil zámer riaditeľ svidníckej

nemocnice Slavko Rodák.
Každému, kto vstupuje do nemocnice, merajú zdravotníci v ochranných oblekoch bezkontaktnými teplomermi
telesnú teplotu a spisujú jeho
cestovateľskú anamnézu.
Nemocnica má navyše v bývalých priestoroch pohotovosti
zriadené samostatné pracovisko
určené pre pacientov s podozrením na koronavírus. Činnosť
dočasne ukončila psychiatrická
liečebňa, ktorú kompletne vyprázdnili a prispôsobili pre prípad, že by zdravotnícky personál nemocnice musel nocovať priamo v nemocnici.
(ps)
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Objekty architektúry v Skanzene preniesli do reliéfu
Študenti Strednej priemyselnej školy vo Svidníku pokračujú
v projektových aktivitách programu Erasmus+ aj tento školský
rok. Mobilitu s názvom „Nové digitálne a praktické zručnosti
študentov, nové príležitosti - kľúč k úspechu“ absolvovalo v
druhej etape stáže 10 študentov 2. a 3. ročníka odborov grafický dizajn a reklamná tvorba na Strednej umeleckopriemyselnej
škole sv. Anežky Českej v Českom Krumlove v dňoch 2. až 13.
marca 2020.
Hlavnou náplňou stáže bola tvorba nízkeho reliéfu podľa fotografie a 3D
vizualizácia v grafickom programe 4D CINEMA.
Na dva týždne sme my - študenti druhého a tretieho ročníka odborov grafický
dizajn a reklamná tvorba vymenili vzduch a využili možnosť vzdelávať sa pomocou projektu Erasmus+ v prostredí historického mesta v Českej republike.
Hosťovská škola SUPŠ sv. Anežky Českej v Českom Krumlove, nám vytvorila
skvelé podmienky na vzdelávanie, naberanie nových zručností a vedomostí
v prostredí ich školy. Pod vedením učiteľov z hosťovskej organizácie sme sa
naučili ako správne namiešať a odlievať sadru do foriem. Každý zo študentov
mal za úlohu vytvoriť nízky reliéf podľa vopred vybranej fotografie. Ako námet
nám poslúžili objekty architektúry v Skanzene ukrajinsko-rusínskej kultúry
vo Svidníku. Pri realizácii bolo dôležité pochopiť princípy lomu svetla a perspektívy. Taktiež sme si osvojili prácu s modelárskymi nástrojmi a oboznámili
sme sa s odbornou terminológiou. Jednotlivé objekty sme spracovávali do 3D
vizualizácie v grafickom programe 4D CINEMA a následne sme tlačili v 3D
tlačiarni Prusa, ktorá nám „preniesla“ naše 3D modely do reality.
Príležitosť spoznať historický Český Krumlov sme využili naplno. Preskúmali
sme nádherné kúty aj zákutia mesta aj jeho okolia. Prešli sme rôzne historické

pamiatky a dopriali si pohľad na mesto z inej perspektívy, zo Zámockej veže,
kde sme si mohli vychutnať čarovnú atmosféru Krumlova. Svoje potulky mestom sme obohatili aj o náučné exkurzie a zaujímavé fakty. Dozvedeli sme sa,
že tu istý čas žil i tvoril významný rakúsky umelec Egon Schiele. Navštívili sme
rôzne múzeá, ako Museum Fotoateliér Seidel či Regionálne múzeum, kde sme
mali možnosť vidieť aj unikátny keramický model Českého Krumlova.
Naše výsledky práce budete mať možnosť vidieť na výstave, ktorú zrealizujeme
v spolupráci s Múzeom ukrajinskej kultúry, len čo sa skončí táto výnimočná
situácia na Slovensku.
Projekt nesie názov „Nové digitálne a praktické zručnosti študentov, nové
príležitosti - kľúč k úspechu“ číslo zmluvy – 2019-1-SK01-KA102-060438.
(spš)

TRIEDIME VEĽKÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ, TRIEDIME ZELENÝ ODPAD
V tomto prijemnom jarnom čase upratovania a záhradných prác poskytuje mesto
Svidník ekologickú formu zbavovania sa odpadu.
Od pondelka 30.3. do 13.4. poskytujeme kontajnery na veľký odpad z domácností,
patria sem väčšie predmety, elektronika, časti nábytku...suť iba v malom množstve,
väčšie časti stavebného odpadu do 1m3 je potrebné odviesť na Zberný dvor.
Kontajnery na väčší odpad z domácností budú na týchto obvyklých stanovištiach:
1. Nižný Svidník, pri cerkvi, 2. Nižný Svidník, SNP ulica, 3. Nižný Svidník, Partizánska
ulica, 4. Belejovce - rázcestie, 5. Belejovce - Lipová ulica, 6. Belejovce - vodojem,
7. Zákruta nad cerkvou k Domu smútku.
Každý víkend zabezpečujeme kontajnery aj na ZELENÝ ODPAD... konáre, tráva,
piliny, burina. Tieto „zelene“ stanovištia sú: Nižný Svidník, pri cerkvi, Nižný Svidník,
Partizánska ulica, Belejovce - rázcestie, Zákruta nad cerkvou k Domu smútku.
PROSÍME, nemiešajte odpady:
Cez víkend zelený odpad, 4 stanovištia. Súvislo dva týždne nadrozmerných odpad,
7 stanovíšť (tento zber odpadu budeme občasne opakovať).
Svidník nás spája, TRIEDIME ĎALEJ
(MsÚ)
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Ako situáciu okolo koronavírusu vnímajú ľudia doma i v zahraničí?
Nechtová dizajnérka Svidníčanka Anna Miškovská o situácii v Anglicku
Je tomu už 12 rokov, keď som hneď po skončení strednej školy
odišla do sveta, tak ako mnohí moji krajania. Moje rozhodovanie
bolo ťažké, ale nakoniec som si vybrala Veľkú Britániu - Anglicko.
Aj keď moje prvotné plány boli iba zdokonaliť sa v angličtine a
vrátiť sa späť na Slovensko, zostala som tu až doteraz.
No musím povedať, že na môj rodný kraj - Svidník nikdy nezabúdam. Stala
sa zo mňa Slovenka žijúca v Anglicku, ale vždy s trvalým pobytom a zápisom
v občianskom preukaze Svidník, na ktorý som nesmierne hrdá.
V súčasnosti pracujem ako živnostník v oblasti nechtového dizajnu a to je
práca, pri ktorej mám možnosť sa dennodenne stretávať s ľuďmi z rôznych
oblastí povolania a dozvedať sa vždy nové a nové zaujímavosti. Žiaľ, v poslednej dobe sa to sústredilo len na jednu tému a tou je vírus COVID - 19.
Odo dňa, kedy vypukla táto pandémia v ďalekej Číne, veľa krajín začalo
postupne prijímať vlastné opatrenia, aby v konečnom dôsledku zabránili jej
šíreniu. Tak tomu bolo aj tu v Anglicku. Boli sme upozornení na to, aby sme si
pravidelne umývali ruky a snažili sa vyhýbať miestam, kde sa zdržiava väčšia
masa ľudí. Život v Anglicku sa vo veľkej miere ani nezmenil. Školy, reštaurácie
a bary boli otvorené, usporadovali sa rôzne kultúrno-spoločenské podujatia a
všetci si mysleli, že nás sa to nedotkne.
Veľký zlom nastal až potom, ako britský parlament vydal vyhlásenie o potencionálnom počte ľudí, ktorí sa môžu týmto vírusom nakaziť. Veľkú mieru
obáv tomu dali aj dennodenne správy z Talianska, kde sa tento vírus začal šíriť
enormnou rýchlosťou a žiaľ, začalo umierať aj veľké množstvo
ľudí. Ľudia zistili závažnosť tejto situácie, čo sa odzrkadlilo vo
vykupovaní trvanlivých potravín a drogérie.
Môžem s určitosťou povedať, že veľa Európanov žijúcich tu v
Anglicku, začalo mať z priebehu tejto situácie veľké obavy. Mnohí
z nich sa rozhodli urýchlene vrátiť do svojich rodných krajín a
všetko čo tu mali, zanechať.
PRIATEĽ V PRIEBEHU DŇA STRATIL CELÝ TÍM
Môj priateľ, ktorý pracuje v reštauračnom zariadení, tak stratil
v priebehu jedného dňa celý svoj tím. Zanechali svoju prácu
a z Anglicka odišli. Toto ich rozhodnutie vnímam ako strach o
svoje zdravie a možno aj dôvod, akým Anglicko pristupovalo
doposiaľ k prijatým opatreniam na zabránenie šíreniu vírusu.
Tento stav vyvolal u mnohých obavy, že veľa ľudí to v Anglicku
neberie vážne. Pokiaľ budú reštaurácie a iné podobne zariadenia
otvorené, ľudia tam budú chodiť naďalej. Príde mi to tu, akoby
sme si neuvedomovali závažnosť tejto situácie.
Dva dni dozadu, som vošla do obchodu s rúškom na tvári.
Chcela som sa chrániť, lebo si svoje zdravie vážim a nie je mi to
jedno. Bola
som jediná v celom supermarkete. Zahliadla ma
staršia pani a mala som
pocit, že hľadí na mňa
ako na zlodeja. Výraz na
jej tvári bol k nezaplateniu. Tak sa pýtame sami
seba, či to je naozaj také
zvláštne. V obchode to
vyzeralo úplne rovnako, ľudia sa správali bez
známky strachu o svoje
zdravie a bez príznaku
toho, že koronavírus je
vo väčšej miere aj tu, v
Anglicku. Nevšimla som
si, aby ľudia medzi sebou
mali aspoň predpísané
odstupy, aby sa nejakým
spôsobom chránili. Bohužiaľ, tak je to aj v uliciach.
Aspoň zatiaľ...
Dúfam, že je to len otáz-

ka času, kedy Anglicko pristúpi k opatreniam, aké sú napríklad na Slovensku.
Mám obavy z priebehu, ako to Anglicko bude znášať. Z môjho osobného
pohľadu si myslím, že veľa ľudí si myslí, že to nebude až také vážne, ako
je to už v Taliansku. V tomto štádiu to nevie nikto predpokladať, ako to celé
dopadne, nielen vo svete, ale ani tu v Anglicku. Musím však povedať, že
anglické zdravotníctvo je aj bez tohto vírusu už teraz dosť vyťažené.
Dnes (keď píšem tento článok) nám
britský parlament oznámil, že anglické
školy budú od pondelka zatvorené, ale
reštaurácie a iné podniky zostávajú aj
naďalej otvorené. Pravdepodobne sa
vláda rozhodne aj k tomuto kroku, ale
momentálne nám je len povedané,
aby sme sa na takýchto miestach
nezdržiavali. Verím, že anglická vláda
sa snaží zabrániť najhoršiemu, len
mam obavy, že spôsob akým sa k
tomuto postavila nie je práve ten najrozumnejší. Som presvedčená o tom,
že rovnaké opatrenia aké sa zaviedli
na Slovensku, mali byť zavedené aj
tu v Anglicku. Dôsledky nezavedenia
týchto opatrení sa môžu prejaviť už v
najbližších týždňoch.
SOM RADA, ŽE SLOVENSKO
NEČAKALO
Som veľmi rada, že Slovensko nečakalo dlho a snaží sa tvrdo kontrovať rozširovaniu tohto vírusu. Denne sledujem správy o situácii u nás na Slovensku.
Som v kontakte s rodinou a dozvedám sa čo sa deje aj v našom meste, v kraji
pod Duklou. Páči sa mi, že sa u nás ľudia spojili a pomáhajú si navzájom.
Poniektoré firmy začali so šitím rúšok a ľudia na Slovensku nemajú dôvod to
rúško aj požiť a chrániť sa tak pred šíriacim sa koronavírusom COVID - 19.
Ak to porovnám s Anglickom, u nás na Slovensku si ľudia uvedomili, že aj
toto je spôsob, akým je možné tento vírus poraziť. Nastal stav, kedy sa ľudia
na seba začínajú pozerať s údivom, ak ho na sebe nemajú a pri návšteve
obchodných reťazcov je to už ich súčasť nákupu. Som veľmi hrdá na moju
krajinu, na môj rodný Svidník.
Dúfam, že sa toto obdobie rýchlo skončí a že sa onedlho budeme môcť vrátiť
naspäť do normálu, tak ako tomu bolo pred zamorením tohto vírusu. Taktiež
dúfam, že sa z tejto pandémie veľa naučíme a že si začneme vážiť veci na
ktoré sme akosi v tomto dnešnom uponáhľanom svete pozabudli. Toto obdobie
je pre mnohých z nás veľmi ťažké a mnoho z nás to určitým spôsobom aj
poznačí. Čo ma ale veľmi teší, že práve teraz sa začíname k sebe správať
s úctou a pomáhať jeden druhému. Modlím sa za tých, ktorí bojujú s týmto
vírusom, aby zostali silní a tým, ktorí sú zdraví, aby si svoje zdravie chránili,
pretože je to najcennejšie, čo v živote máme.
Spolu to dáme, ak budeme v tomto zodpovední a na seba nároční...
Atja (Anna) Miškovská
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Ako situáciu okolo koronavírusu vnímajú ľudia doma i v zahraničí?
Nemám čas, nemám čas - vyhovárali sa mnohí ľudia
Drahí bratia a sestry! Často počúvame slová: „Nemám čas,
nemám čas“ - takto sa vyhovárajú mnohí ľudia. Niektorí k tomu
aj pridávajú: „Keby mal deň aspoň o hodinu viac, nie 24, ale 25
hodín.“ Takéto volania unáhlených ľudí zaznievali a stále viac a
viac zaznievajú a sú akousi výčitkou Pánu Bohu, že nám nedáva
dostatok času pre náš život, na všetko to, čo potrebujeme.
Dovolím si možno trošku nadnesene uviesť, že akoby
Pán Boh napokon vypočul volanie dnešných uponáhľaných ľudí... Zvláštnym spôsobom, cez pandémiu
koronavírusu, ktorú dovolil, môžeme znova vidieť, že
Jeho cesty, (Božie) cesty, nie sú ľudskými cestami, ako hovorí žalmista. Táto ťažká situácia nám mnohým
vytvára priestor na spomalenie nášho života, ponúka
nám dostatok času, aby sme spomalili svoje nezdravé
životné tempo, aby sme mali čas nielen na veci materiálne, ale aj na duchovné, aby sme mali čas jeden
na druhého v rodinách, aby sme boli viac všímaví voči
starším ľuďom a pomohli im ako sa dá a tiež, aby sme
mali čas aj na komunikáciu s Pánom Bohom.
Veď neustále naháňanie sa za prácou, za ziskom,
celosvetovo sledovanie neustáleho zvyšovania HDP sa
stalo priam modlou pre dnešné ľudstvo. Táto modla si
však vyžadovala nemalé obety. Drancovali sme prírodu,
znečisťovali životné prostredie, najmä vodu a pôdu. Vo
vidine zisku sme vyrubovali lesy, a tým sme ochudobňovali životné prostredie o čistý vzduch. Z mnohých strán
sme počúvali konštatovanie: „Akosi rýchlo beží ten čas,
oveľa rýchlejšie, než za našich mladých čias.“
Priznám sa, aj ja sám som to takto vnímal, lebo keď
sme pracovali na poli a chovali sme doma, ako bolo
vtedy vo zvyku, nejaké hospodárske zvieratá i domácu
hydinu a práce bolo dosť, predsa bol čas aj na stretanie
sa v rodine, i so susedmi. Ľudia vzájomne komunikovali nielen cestou do práce, či do chrámu a späť, ale pamätám sa najmä na
večerné stretávania na lavičkách, na priedomí domov, kde sa ľudia delili so
svojimi každodennými starosťami i radosťami. Vtedy ten čas venovaný druhým
nikomu nechýbal, naopak, bol časom osvieženia a radosti. Vtedy som nepočul
sťažnosti na nedostatok času. Čo sa nestihlo jeden deň, urobilo sa na ďalší.

Nechcem, aby toto moje uvažovanie vyznelo nejako nostalgicky, pretože
samozrejme, dnes je už iný spôsob života, ale naozaj stojí za zamyslenie, či
nepotrebujeme spomaliť a konať viac uvážene a zodpovedne.
Veru dnes akosi rýchlo beží ten čas. Skutočne, dnes uteká čas rýchlejšie,
než pred niekoľkými desiatkami rokov? Nie, nie je to pravda. Pravda je iná.
To my ľudia sme zmenili svoj životný rytmus, to my sa ponáhľame z práce do
práce, z akcie do akcie, z jedného miesta na druhé. To mi ľudia sme si zvolili
také šialené tempo života, že na nič nemáme čas...
Preto využime tento čas na prehodnotenie nášho
terajšieho spôsobu života. Teraz máme čas zastaviť sa
a premýšľať, či je skutočne potrebné takto sa ponáhľať.
Teraz máme čas objaviť zmysel svojho života. Položme
si základnú otázku: Prečo žijeme? Čo chceme vo svojom
živote získať, kde to chceme dotiahnuť?
Veru, „Čo osoží človeku, keby aj celý svet získal a svojej
duši by uškodil? Lebo za čo vymení človek svoju dušu?“
Som presvedčený, že nik z nás nevie nájsť také hodnoty, za ktoré by vymenil nesmrteľnú dušu. Lebo všetky
pozemské dobrá sú pominuteľné, ale duša človeka je
nepominuteľná, je večná.
Drahí bratia a sestry! Tento čas pandémie koronavírusu
nám môže poslúžiť na poľudštenie nás samých. Dobre
ho využime. A modlime sa najmä za tých, ktorí sú v tomto
čase maximálne vyťažení, lebo sa nevieme zaobísť bez
ich služieb. Či sú to lekári, celý zdravotnícky personál,
predavačky v potravinách, lekárnici, ale aj politici a ostatní, ktorí nám v tomto čase slúžia bez oddychu.
Modlime sa, aby ich Pán Boh posilnil, dal im pevné
zdravie a odolnosť, aby po skončení tejto mimoriadnej
situácie si aj oni mohli oddýchnuť a našli si čas na svoju
rodinu, i na vzájomnú ľudskú komunikáciu.
Drahí bratia a sestry! Nesťažujme sa viac na nedostatok času, lebo Pán Boh ho dáva každému dosť, len ho
múdro, zmysluplne a nesebecky využívajme.
Chceme Ti, Pane, poďakovať za tento čas, ktorý nám
dávaš. Ďakujeme Ti za hodiny, dni a roky nášho života. Nauč nás dobre ich využívať a konať tak, aby sme raz došli k večnému cieľu, do Otcovho domu.
Zo srdca Vám všetkým udeľujem archijerejské požehnanie.
Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup metropolita

V každej situácii vidím niečo pozitívne
Som typ človeka, ktorý sa naučil v každej negatívnej situácii
vidieť niečo pozitívne. Inak tomu nebude ani teraz. Áno, aktuálny
stav je náročný pre každého a mnohí žijete v strachu. Nechcem
určite situáciu zľahčovať ani nič podobne, ale riadim sa tým, že
všetko sa deje pre niečo.
Myslím si, že to celé ma hlbší zmysel a aj keď je to krutá forma lekcie, naučí
nás veľa. Ti, čo cestujete - vnímali ste aj pred tým, aké vzácne je cestovať?
Byť kdekoľvek na svete. Myslím si, že väčšina to brala ako samozrejmosť.
Tí, čo ste s rodinami doma, kedy naposledy ste mali toľko času jeden pre
druhého?
Spravili by ste takýto krok bez tejto situácie a zastavili by ste sa? Možno
aj Vy si veľa uvedomíte a nastavíte si svoje hodnoty a priority inak práve
vďaka tomu.
A naopak, tí, čo pri svojich blízkych teraz byť nemôžete, práve vďaka tomu
si uvedomíte, aké hodnotné je byť s nimi kedy chcete, lebo nie je to samozrejmosť. Veci, ktoré sme predtým vnímali ako bežné, sa nám vďaka tejto situácii
ukážu ako veľmi vzácne, či už ide o to stretnúť sa s kým chceš, kde chceš, ísť
von medzi ľudí, či v kľude bez strachu si nakúpiť. Vnímajme to, uvedomujme
si to a učme sa práve z takto náročných situácií.
Viktória Tyčová
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Svidnícky pár Viktor Kniš a Zuzana Ľos-Božiková o zážitkoch z New Yorku,
ale hlavne o ceste cez Moskvu a Viedeň na Slovensko a domácej karanténe
Mladí Svidníčania Viktor Kniš a Zuzana Ľos-Božiková majú za
sebou štrnásťdňovú karanténu. Predchádzal jej pobyt v Spojených štátoch amerických (USA). Z mesta, ktoré nikdy nespí, ako
New York nazývajú, sa domov vrátili tesne predtým, ako aj táto
svetová metropola začala pociťovať dôsledky šírenia koronavírusu. So svojimi zážitkami a postrehmi sa Viktor Kniš a Zuzana
Ľos-Božiková podelili aj s nami a našimi čitateľmi.
„Keďže sme mladí ľudia s pozitívnym vzťahom k cestovaniu, postupne sme
využili veľa možností letieť lowcost aerolinkami do európskych krajín. Keď
sme už vyčerpali pre nás atraktívne destinácie, do úvahy prichádzali aj vždy
vysnívané miesta, medzi ktoré patrí aj New York. Letenky sme kupovali veľmi
impulzívne skoro presne pred rokom, jednoducho sme videli výhodné ceny a
o pár minút sme už vedeli, že v marci 2020 letíme,“ začal rozprávanie mladý
Svidníčan Viktor Kniš a priznal, že situáciu vo svete v súvislosti s koronavírusom sledoval prakticky od začiatku. A nečudo, veď pracuje v médiách a o dianí
v Číne aj portál refresher.sk, pre ktorý pracuje, o dianí v Číne písal viackrát.
„Keď už v Číne stavali prvú nemocnicu, bol to signál, že je niečo veľmi zlé.
Niekoľko podobných vírusových kríz sme už vo svete mali, vždy však išlo len
o “lokálne” pandémie, no toto je, zdá sa, iné.“
Cesta mladého svidníckeho páru do New Yorku sa zdala byť bezproblémová. Situácia s výskytom koronavírusu vo svete ich však nútila uvažovať,
či je správne odletieť. „Ešte pár dní a hodín pred odletom sme s priateľkou
Zuzkou aj okolím intenzívne diskutovali o tom, či skutočne vycestovať,
rozhodovali sme sa však len na základe dostupných informácií - dnes už
vieme, že americký prezident Donald Trump situáciu zľahčuje cielene, keby
tak nerobil, určite by sme nikam nešli,“ priznali Viktor a Zuzka a keď tesne po
ich prílete do New Yorku americký prezident oznámil, že do krajiny nevpustí
ďalších Európanov, bol to pre nich jasný signál, že ich dovolenka nebude o
oddychu, ale o strese a neustálom sledovaní aktuálneho diania v médiách,
aby vedeli rýchlo reagovať.
PÔVODNÝ PLÁN SA ZMENIL
NA VEĽKÚ PLÁNOVANÚ AKCIU NÁVRATU DOMOV
Pôvodný plán bol oddýchnuť si, kým sa nezmenil na veľkú plánovanú akciu
návratu domov. Už na druhý deň po prílete do New Yorku vedeli, že pôjdu
domov. Práve preto sledovali známe platformy ponúkajúce kombinované letenky. Zároveň museli sledovať nariadenia vlád jednotlivých štátov, aby správne
vybrali prvotnú “cieľovú” destináciu najbližšie k slovenským hraniciam, keďže
slovenské letiská už boli zavreté a hraničné priechody prísne kontrolované.
K tomu sa však dostaneme, teraz sa na chvíľu vrátime k pobytu Viktora a
Zuzany v New Yorku. Obaja v našom rozhovore priznali, že nepatria medzi
tých najtradičnejších turistov, ktorí chodia za konkrétnymi pamiatkami. „Často
cielene vynecháme klasické turistické miesta, kde sa vyskytuje zbytočne veľa

ľudí. Skôr si užívame atmosféru miest, v tomto prípade organizovaný chaos a
ruch v kombinácii s vysokými mrakodrapmi. Prešli sme sa slávnym Brooklynským mostom, navštívili sme Central park a užili sme si výhľad z Empire State
building. To všetko s FFP2 respirátormi na tvárach.“
VEREJNOU DOPRAVOU CESTOVALI MINIMÁLNE
Vždy, keď sa priestor či ulica začali prehusťovať, snažili sa nájsť si alternatívu, kde je ľudí menej. Verejnou dopravou cestovali minimálne, len v
nevyhnutných prípadoch a skoro vždy v prázdnych vagónoch metra. Viktor
Kniš a Zuzana Ľos-Božiková v našom
rozhovore priznali aj to, že sú gastroturisti. „Z môjho nekonečného zoznamu
som však väčšinou vyberal prevádzky
tak, aby sme sa mohli najesť na ulici
alebo v priestoroch bez ľudí. Už len z
toho, čo píšem, teda jasne vyplýva, že
viac ako pohodová dovolenka, to bol
skôr improvizovaný pobyt na mieste,
ktoré sa v čase našej návštevy zdalo
ako relatívne bezpečné v porovnaní s
Európou.“
V tom čase sme už na Slovensku mali
prvých pacientov s pozitívnym testom
na koronavírus. Nás preto zaujímalo,
či šírenie koronavírus bolo badať aj
v New Yorku. Odpoveď Svidníčanov
Viktora a Zuzany bola jasná - nebolo!
„Ak by som odpoveď rozviedol o trochu
viac - smiali sa nám, že nosíme rúška,
pre agentúrnych fotografov Reuters
sme boli atrakciou. Odpoveď v celej
dĺžke znie, že Donaldovi Trumpovi sa
prvé dni a týždne efektívne darilo Ame-
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Svidnícky pár Viktor Kniš a Zuzana Ľos-Božiková o zážitkoch z New Yorku,
ale hlavne o ceste cez Moskvu a Viedeň na Slovensko a domácej karanténe
ričanov presviedčať o tom, že koronavírus nie je pre nikoho nebezpečný, keďže
vedel, aké ekonomické dopady bude mať, keď sa zastaví výroba a prevádzky.
Veď napokon aj pred pár dňami ešte povedal, že súčasné opatrenia sú len na
pár dní, pretože Amerika nebola stvorená na to, aby stagnovala. Je pravdou,
že už v čase nášho odchodu z New Yorku boli zatvorené niektoré pamiatky,
napríklad memoriál 9/11, pri ktorom sme bývali. Tie však zatvárali z vlastnej
iniciatívy, pretože si mnohí situáciu uvedomovali lepšie ako prezident, ktorý
môže z tejto bitky odísť ako jeden z porazených, keďže sa blížia voľby,“ načrtol
tak trochu aj svoj vlastný politologický názor Viktor Kniš.
DO RODNEJ KRAJINY, TEDA NA SLOVENSKO,
SA VRÁTILI PREDČASNE
Spolu s priateľkou Zuzanou sa napokon z amerického New Yorku do rodnej
krajiny, teda na Slovensko, vrátil predčasne. Hovorí, že sa vrátili prakticky
hneď, keď to bolo pre nich fyzicky možné. „Po prvých dvoch dňoch nám bolo
jasné, že náš priamy let naspäť do Viedne zrušia, aj keď mi operátorka známeho internetového portálu na nákup leteniek tvrdila, že ho nezrušia. Nakoniec
ho skutočne zrušili.“ No a v tomto momente sa začal priam nekonečný kolotoč
zisťovania informácií a pátrania po tom, ako sa dostať domov. „Okamžite som
kúpil prvé letenky do Varšavy, keďže v tom čase to bolo letisko najbližšie ku
Svidníku, na ktoré sa dalo priletieť. Let bol cez Moskvu s dvojhodinovým
prestupom, teda na prvý pohľad skoro ideálny plán. Realita bola trochu iná.
Keď sme prileteli to Ruska, oznámili nám, že do Varšavy nejdeme, pretože
Poliaci stihli uzavrieť letový priestor. Navrhli nám alternatívy ako Lotyšsko
alebo Litvu, ktoré absolútne neprichádzali do úvahy. Až keď som pánovi pri
okienku povedal, že chcem ísť do Viedne a zaplatím, čo bude treba, ukázal
na iné okienko, kde sme si síce opäť vystáli hodinovú radu, nakoniec však
úspešne. Bolo to určite najhoršie čakanie v mojom živote, pocity pred maturitou
ani štátnicami sa s týmto porovnať naozaj nedajú. Do poslednej chvíle sme
nevedeli, či lietadlo bude letieť a či nie je plné,“ opísal situáciu so zháňaním
leteniek Viktor Kniš.
Keď už konečne držali v rukách vytúžené letenky z Moskvy do Viedne,
jediné, na čo mysleli, bola posteľ, keďže už asi 24 hodín nespali, žiaľ, tá bola
ešte príliš ďaleko. Samotný Viktor Kniš priznal, že po svojich doterajších
asi päťdesiatich letoch až teraz zažil suverénne najdlhší transfer k lietadlu.
Z letiska šli asi 15 minút po diaľnici a „ich“ Boeing 737-800, ktorým mali z
Moskvy letieť do Viedne, bol zaparkovaný pri starej garáži. Let prespali a vo
Schwechate strávili len nutných 60 sekúnd, aby sme minimalizovali kontakt s
ľuďmi. Za celý pobyt minuli asi pol litra dezinfekčného gélu, po celý čas mali
na ústach respirátory. Bezpečnosť a hygiena nadovšetko.
ŤAŽKOU ÚLOHOU BOLO PRÍSŤ DO SVIDNÍKA
Ťažkou úlohou bolo aj to, ako sa dostanú domov, do Svidníka. Viktor Kniš
dostal tip od známeho zavolať si Uber na hraničný priechod Kittsee. Urobil
tak, no vodič ani nevedel, že nás nemôže odviesť do Bratislavy, nerozumel,
prečo sú zavreté hranice. Cez respirátory Viktorovi a Zuzane síce nerozumel
najlepšie, vysvetlili mu však, čo chceme a on nás odviezol až k slovenským
policajtom. Tí skontrolovali občianske preukazy a pustili ich na Slovensko.
Taxikárovi Viktor so Zuzanou vydezinfikovali kľučky a poradili mu, nech poriadne vyvetrá... Popri tom už mladá svidnícka dvojica vedela, že dôležité je,
aby sa nemuseli na Slovensku stretnúť doslova s nikým. A tak vymysleli plán.
Zo Svidníka po nich prišli rodinní známi na dvoch autách, jedno nám nechali
na parkovisku a s druhým odišli naspäť.
Týmto autom sa Viktor so Zuzanou odviezli do rodinného domu v Medvediom,
kde aktuálne už ukončili 14-dňovú povinnú karanténu. „Ideme si po osobné
veci do Bratislavy a pokračovať budeme doma vo Svidníku. Aj keby sme do
New Yorku nešli, zodpovedne by sme sedeli doma a nikam by sme nechodili,
uvedomujeme si totiž vážnosť situácie, kedy vieme pomôcť lekárom v prvej
línii, ale aj predavačkám a predavačom najviac tým, že nikam nepôjdeme,“
vyhlásil Viktor Kniš a jedným dychom oceňuje, že má možnosť plnohodnotne
pracovať z domu, čo naplno využíva. „Okrem toho aj škola v Prahe, na ktorej
študujem, zatiaľ zvláda online vyučovanie, takže niektoré dni trávim počúvaním prednášok počas toho, ako menežujem firemný Instagram a pripravujem
podklady kolegom ku podcastom. Môžem povedať, že sa určite nenudíme.
Snažíme sa občas aj “vypnúť” a absolvovať psychohygienu. Radím sa do
uponáhľanej generácie, roky som mal pocit, že nemám na nič čas, že všetko
dobieham a že ma nič nepočká. Dnes si začínam uvedomovať opak. Myslím,
že je čas, aby sme si všetci uvedomili, ako veľa sme toho mali veľmi blízko
okolo seba, no aj napriek tomu sme naháňali menej podstatné veci.“

Napriek tomu sme sa v rozhovore s Viktorom Knišom a Zuzanou Ľos-Božikovou ešte raz vrátili k ich krátkemu pobytu v New Yorku. Obaja priznali, že
zažili emočný kolotoč, ktorý sa dá ťažko opísať slovami. Z prvotného nadšenia
z vysnívanej dovolenky vytriezveli po pár hodinách. „Cesta domov bola veľmi
dobrou skúškou nervov a dnes si už vravíme, že by sme zvládli asi čokoľvek.
Nie je to len o únave, ale aj psychike, ktorá sa musí vyrovnávať s kľúčovými
slovami ako pandémia, vírus, nebezpečenstvo a ohrozenie. Dnes vieme, že
New York, bude do niekoľkých dní jedným z najväčších ohnísk tejto nákazy
v celom svete. V čase, keď toto píšem, sme doma 12 dní, zatiaľ sa ani u
jedného z nás neprejavil žiadny zo symptómov. Na konci toho všetkého sme
teda radi, že to dopadlo tak, ako dopadlo. Máme skúsenosť, ktorej by sme sa
síce najradšej vzdali, veríme zároveň, že to takto malo byť.“
CESTOVANIE „NA CHVÍĽU“ ODLOŽÍ CELÝ SVET
Mladý Svidníčan Viktor Kniš si myslí, že cestovanie „na chvíľu“ odloží celý
svet. Nikto dnes totiž nevie zmerať ekonomický dopad tohto celého. Aj preto
predpokladá, že práve “cestovateľský priemysel,” teda aerolinky, cestovky,
hotely, gastroprevádzky závislé na turistoch a všetky do dnešného dňa preplnené miesta ponúkajúce akékoľvek produkty a služby, sa jednoducho otrasú
v základoch. „Veľa z nich neprežije, je ťažké odhadnúť, ako sa zachová trh.
Cestovať určite budeme hneď, keď to bude bezpečné, nie však bezpečné na
90 %, ako to bolo v deň, keď sme sa rozhodovali, či poletíme do New Yorku,
ale keď to bude bezpečné aspoň na 110 %,“ uzavreli Viktor Kniš a Zuzana ĽosBožiková.
(ps, foto: archív V. Kniš)
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K životnému jubileu speváčky ľudových piesní - Márie Mačoškovej
„Keď ňa moja mamka peršyj raz povila, ta mi do kolysky holos vymolila...“
Prvá dáma rusínskych ľudových piesní, dlhoročná sólistka
Podduklianskeho ukrajinského ľudového súboru (PUĽS) Prešov,
zaslúžilá umelkyňa Mária Mačošková, oslávila životné jubileum.
Známa speváčka ľudových piesní, rodáčka z rusínskej dedinky
Potôčky pri Stropkove, sa dožíva osemdesiatky.
Pieseň v jej podaní vyvoláva aj celú búrku pocitov, vtláča do očí slzy, ale aj
pozdvihuje, pomáha žiť. Poznáme ju z vystúpení Podduklianskeho ukrajinského ľudového súboru - Ukrajinského národného divadla v Prešove, ktorého
slávu zvýrazňovala viac ako 40 rokov.
***
NARODILA SA V MALEJ RUSÍNSKEJ DEDINKE
Prinášať ľuďom radosť piesňou a krásnym hlasom. Tento vzácny dar dostala do vienka speváčka zemplínskych, šarišských, ale najmä rusínskych
ľudových piesní Marka Mačošková. Narodila sa 30. marca 1940 v malej
rusínskej dedinke Potôčky v chudobnej roľníckej rodine, ale o to bohatšej na
lásku a pieseň, ktorú jej mamka a otec vštepovali už od kolísky. Na strednej
škole v Stropkove sa stala členkou speváckeho zboru. Keď do mesta zavítal
kolektív piesní a tancov z Medzilaboriec (predchodcovia PUĽS-u), zrodila
sa v nej túžba „spievať celý život“. Po čase, keď sa Marka dozvedela, že
bol vypísaný konkurz do novozaloženého PUĽS-u v Prešove pri vtedajšom
Ukrajinskom národnom divadle, prihlásila sa. Jej talent objavil doktor Kosťuk,
vtedajší umelecký vedúci súboru. A práve piesne v jeho úprave naspievané
Markou Mačoškovou si našli natrvalo svoje miesto v rusínskej kultúre nielen
na Východnom Slovensku, ale aj v zahraničí.
***
ZAČIATKY NEBOLI ĽAHKÉ
Začiatky neboli pre mladú dievčinu ľahké. Začala sa tvrdá práca s piesňou,
repertoárom tohto telesa, poznávanie teórie spevu a zároveň hneď príprava
prvej premiéry v roku 1957. Že mladá Marka, ako sama žartovné spomína „aňi
ne ďitina aňi ne žena“ bola nielen talentovaná, ale aj usilovná, svedčí aj to, že
v premiérovom programe už dostáva sólo v piesni „Zaspivajme sobi dvoma
holosami“, ktorú zvláda s veľkým prvým úspechom a aplauzom.
***
ÚSPECH JU NEZMENIL
Aj keď sa Marke debut vydaril znamenite, úspech ju nezmenil. Usilovne nad
sebou pracuje ďalej. Svojou usilovnou prácou a nevšedným talentom sa vypracovala na poprednú sólistku a interpretku ľudových piesní zďaleka nielen
na východnom Slovensku. V roku 1986 jej ministerstvo kultúry za tridsaťročnú

Prinášať ľuďom radosť piesňou a krásnym hlasom. Tento vzácny
dar dostala do vienka speváčka zemplínskych, šarišských, ale najmä
rusínskych ľudových piesní Marka Mačošková

umeleckú prácu a šírenie ľudovej kultúry udeľuje titul „zaslúžilá umelkyňa.“
Marka Mačošková celý svoj život zasvätila piesni a tisíckam kilometrov ciest za
poslucháčmi, ktorých očaril jej krásny hlas „dar od Boha“ a očarujúci úsmev.
Vystupovala aj tam, kde boli veľmi skromné podmienky. Nikdy ju to neodradilo,
vždy si povedala: „Keď si títo ľudia dali námahu a čakajú tu na mňa, nuž som
im dlžná potešiť ich peknou piesňou a prijať ich potlesk.“
***
JEJ PIESNE DODNES ZNEJÚ Z ROZHLASU
Za sebou má aj množstvo nahrávok, vrátane profilových albumov. Jej piesne dodnes znejú z košického rozhlasu, redakcie národnostného vysielania,
najme v relácii Pozdravy jubilantom. Jubilantke vyšla aj knižná publikácia
Marka Mačošková - ľudová speváčka spomína, v ktorej opisuje svoju nie vždy
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K životnému jubileu speváčky ľudových piesní - Márie Mačoškovej
ľahkú spevácku i životnú dráhu. Ako sama Marka spomína, s piesňou prešla
od Dnepru po Ural a takmer až po celý oceán. Popri PUĽS-u spievala dlhé
roky s Brnenským orchestrom ľudových nástrojov (BROLN).
***
PRVÁ DÁMA RUSÍNSKYCH PIESNÍ
Marka spomína: „Brno sa mi stalo druhým domovom“. Ďalej s Orchestrom
ľudových nástrojov rádio Bratislava (OĽUN), Jánom Berkým-Mrenicom, Farkašovcami, súborom Šarišan a nahrala stovky piesní pre Slovenský rozhlas
Bratislava a domáci Prešov. Svojou profesionalitou sa vypracovala na prvú
dámu rusínskych piesní. V skromnosti, ktorá ju sprevádza takmer 65 rokov
na speváckej dráhe, zostáva aj dnes. Kto mal česť si s ňou zaspievať spoznal
v nej, skromnú, milú a srdečnú s veľkou iskrou a veľkým srdcom. A takou
Marka zostava aj naďalej.
Na otázku Keby ešte raz mohla prežiť mladé roky, akú cestu by si vybrala,
Marka Mačošková bez váhania odpovedá: „Tu istú, opäť pieseň, dobrých a
srdečných ľudí, ktorých som na tejto ceste stretla.“
A jej ďalšie želanie: „Predovšetkým zdravie, a to nielen mne, ale aj Vám
všetkým, ktorí ste mi po celé tieto roky fandili. Veľká vďaka Bohu za dar môj hlas, mojej nebohej mamke, na ktorú spomínam vždy piesňou „Mamko
moja ľuba“.
Vďaka všetkým Vám, známym i
menej známym ktorí ste ma svojím
potleskom neustále povzbuzovali
a naďalej povzbudzujete. Veľmi sa
teším, a vždy ma to hreje pri srdci,
keď počujem ako mladšia generácia
si obľúbila moje piesne, a spieva ich
ďalej. To znamená, že piesne Marky
Mačoškovej sú stále v obľube, že
ma ľudia majú radi. Toto je najkrajší
dar a ocenenie, za tých skoro už 65
rokov na scéne, všetkým Vám zo
srdca úprimne ďakujem.“
Nuž, zaželajme našej jubilantke,
našej Marke pri tejto významnej
príležitosti pevné zdravie, Božie požehnanie, aby jej hlas vedel potešiť
naše srdcia ešte nejaké tie rôčky - na
Mnohaja i blahaja lita!
Tomáš Michal Babják,
bývalý kolega
a spevák PUĽS-u, redaktor RTVS

Poslankyňa Anna Andrejuvová šéfuje parlamentnému výboru
Ako sme už na našich stránkach informovali, okres Svidník je
v tomto novom volebnom období bez poslanca Národnej rady,
ktorý by mal trvalé bydlisko v okrese. Rodinné korene vo Svidníku však jedna poslankyňa predsa len má. Je ňou poslankyňa
najsilnejšieho koaličného hnutia
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Anna Andrejuvová.
Narodila sa 5. januára 1980, žije v
Bratislave, je politologička a právnička.
Vyrastala však vo Svidníku a v Bardejove, vyštudovala politológiu a právo.
Je dcérou bývalej zdravotnej sestry
vo svidníckeho nemocnici a bývalého
veterinárneho lekára a niekdajšieho
mestského poslanca vo Svidníku Juraja Andrejuvova.
Do tímu súčasného premiéra Igora
Matoviča OĽaNO prišla z hnutia
NOVA spolu s Gáborom Grendelom a

Danielom Lipšicom. Pôsobí ako dobrovoľníčka Národného pochodu za život.
Za hnutie OĽaNO Kandidovala na 15. priečke a získala 6 034 prednostných
hlasov. Poslanci Národnej rady SR ju na prvom zasadnutí zvolili za predsedníčku Mandátového a imunitného výboru NR SR, pôsobí tiež v Osobitnom
kontrolnom výbore NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a je
členkou Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.
(ps)
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Šičky z odevnej spoločnosti I.C.A. sa dočkali - vyplatili im odstupné
Kto je tajomný investor, ktorý Talianovi požičal peniaze?
Po dlhých deviatich mesiacoch konečne pozitívna správa.
Prevažne šičky - bývalé zamestnankyne, ale aj ostatní bývalí
zamestnanci spoločnosti I.C.A. vo Svidníku sa dočkali. Taliansky
zamestnávateľ ich v minulom roku všetky prepustil, no odstupné
nevyplatil. Týždne a mesiace sporov sa teraz skončili.
Zvrat v kauze nevyplateného odstupného v celkovej výške takmer 200-tisíc
eur pre 130 bývalých zamestnancov tejto svidníckej odevnej spoločnosti prišiel
nečakane. Informoval o člen Rady Odborového zväzu KOVO pre Prešovský
kraj Jozef Balica. „Bolo vyplatené zamestnancom v plnej výške odstupné vo
výške podľa toho, kto koľko odpracoval alebo koľko mu prináleží,“ potvrdil v
pondelok 23. marca Jozef Balica a jeden z bývalých zamestnankýň to potvrdila. „Prišla mi sms, že na účet mi prišlo tých zvyšných okolo dvetisíc eur,
čo mi mali vyplatiť.“
Takúto správu z banky už Svidníčanka Helena, podobne ako ostatné bývalé
šičky zo spoločnosti I.C.A. ani nečakala. Ona sama vo svidníckej odevnej
spoločnosti odpracovala niekoľko rokov a taliansky zamestnávateľ jej takisto
dlhoval celé odstupné. Verili ste možno ešte v takúto sms-ku z banky? „Nieeeee, pravdupovediac nie, to už bolo tak, že už človek ani nedúfal. No a v
tejto kríze, v ktorej sme sa ocitli, veľmi to padlo vhod,“ priznala Svidníčanka
Helena a odborársky predák Jozef Balica zdôraznil, že odborári talianskemu
majiteľovi spoločnosti za vyplatenie odstupného neďakujú. „Zamestnávateľ
týmto nepreukázal žiadnu milosť, ale preukázal
oneskorenú povinnosť,“
podotkol člen Rady OZ
KOVO pre Prešovský
kraj Jozef Balica.
Pripomeňme, že fabriku vo Svidníku taliansky
majiteľ pre zvyšujúce
sa náklady zatvoril vlani. Dlhoročnú tradičnú
výrobu pánskej konfekcie presťahoval na
Balkán, konkrétne do
Srbska.
Posledné výplaty vyplácal zamestnancov
s veľkými problémami,
všetkých prepustil a
viackrát zopakoval toto:
„Odstupné sa bude realizovať v mesačných
splátkach. Budem sa
snažiť uhrádzať ich v
maximálnej možnej

výške,“ tvrdil vo svojom stanovisku konateľ spoločnosti Stefano Vanzan alebo
aj majiteľ Pierro Bucalo. Dnes už bývalým zamestnancom odevnej spoločnosti nepomohlo ani podanie návrhu na konkurz. Súd medzitým konkurzné
konanie prerušil, peniaze nevyplatil taliansky majiteľ a z Garančného fondu ich
nemohol vyplatiť ani štát, teda Sociálna poisťovňa. „Pretože zamestnávateľ,
spoločnosť I.C.A. Svidník, odmietla potvrdiť, koľko vlastne dlhuje jednotlivým
zamestnancom,“ vysvetlil Jozef Balica.
Spomedzi prepustených šičiek si prácu našlo asi len štyridsať percent žien.
Pani Helena je jednou z nich. „Človek sa našiel, hneď po mesiaci som sa
zamestnala a s prácou nemám problém. Človek, ktorý chce pracovať, bude,“
povedala svoj názor Svidníčanka Helena. Odborári nevedia, čo spôsobilo
nečakaný zvrat. Jozef Balica tvrdí, že zrejme taliansky podnikateľ uznal, že
neuspeje. „Zrejme uznal, že inej cesty už niet, len si splniť svoje záväzky,“
vyslovil názor odborársky predák Jozef Balica.
Pravdou však je, že talianskemu majiteľovi spoločnosti I.C.A. Svidník s vyplatením odstupného prepusteným šičkám pomohol iný súkromný investor,
ktorý mu na to požičal. Potvrdil to právny zástupca investora, ktorého meno
však odmietol prezradiť. Kto teda poskytol peniaze na vyplatenie odstupného
šičkám tak zatiaľ nie je známe. Stanovisko právneho zástupcu momentálne
tajomného investora je takéto: „Boli vyplatené všetky záväzky voči bývalým
zamestnancom, ktoré si prihlásili do konkurzu. Budú vyplatení aj zamestnanci,
ktorí si svoje nároky neuplatnili. Vyplatené budú aj pozdĺžnosti voči štátnym
inštitúciám.
Čo sa ďalších krokov týka, zatiaľ je predčasné sa k akýmkoľvek zámerom
vyjadrovať. Až bude situácia prehľadnejšia, radi v budúcnosti poskytneme
konkrétnejšie stanovisko,“ povedal advokát Ladislav Riedl z prešovskej
advokátskej kancelárie, ktorý akurát priznal, že investor je z východného
Slovenska.
(ps)

Pribudli obchody, ktoré môžu byť otvorené, napríklad záhradkárstva
Počas víkendu Ústredný krízový štáb SR rozhodol o sprísnení
hygienických podmienok v obchodných prevádzkach.
Po novom za týchto sprísnených
podmienok bude možné otvoriť okrem
potravín a drogérií aj ďalšie prevádzky, ako napríklad očné optiky, záhradníctva, galantérie, železiarstva, farby
laky a ďalšie.
Vo všetkých otvorených prevádzkach
bude povinné používanie ochranných
rúšok. Povinná bude dezinfekcia rúk
alebo ochranné rukavice, čo musia
zabezpečiť jednotlivé obchodné
prevádzky. Musia sa postarať aj o to,

aby v radoch boli aspoň dvojmetrové
odstupy medzi ľuďmi. Zároveň musia
prevádzkovatelia zabezpečiť, aby sa
v ich priestoroch výrazne nenahromadili ľudia - jeden nakupujúci na 25
metrov štvorcových. Meranie telesnej
teploty v prevádzkach nie je povinné,
zostalo v rovine odporúčania. Úrady
podotkli, že kto nebude vedieť tieto
podmienky splniť, neotvorí.
Za týchto podmienok je možné
od pondelka 30. marca aj otvore-

nie: očných optík, leasingových
služieb, prevádzok STK a emisných kontrol, servis výpočtovej a
telekomunikačnej techniky, služby
advokátov či notárov, kľúčových
služieb, zberných dvorov, prevádzok galantérií a metrového

textilu, servisu a predaja bicyklov,
záhradníctiev, stavebnín, predajní
inštalačného, elektroinštalačného
materiálu, železiarstiev, predajní
farby-laky. Toto opatrenie sa týka
menších prevádzok, nie veľkých
nákupných centier.
Pripomíname, že čas od 9. do 12.
hodiny je v obchodoch určený prednostne pre ľudí nad 65 rokov, ktorí sú
najohrozenejšou skupinou, pričom
v nedeľu sú obchody zatvorené, no
pohotovostné lekárne a veterinárne
ambulancie môžu zostať otvorené.
(pn)
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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 spisovateľa a maliara T. H. Ševčenku.
Taras Hryhorovyč Ševčenko (narodený 9. 3. 1814, zomrel 10. 3. 1861) bol
ukrajinský spisovateľ, básnik, dramatik, filozof, humanista a maliar.
Bol významným predstaviteľom ukrajinského národného obrodenia a je považovaný za zakladateľa modernej ukrajinskej literatúry.
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Narodil sa v početnej nevoľníckej rodine v Kyjevskej gubernii, vtedy časti cárskeho Ruska. Slúžil u dedinského
učiteľa a odišiel do mestečka Lysianki, kde sa učil za
maliara ikon.
Veľmi túžil stať sa maliarom. Šťastnou náhodou zočil
jeho výkres samotný majiteľ panstva Engeľgardt, ktorý
ho vymenoval za svojho osobného sluhu. Ševčenko ho
sprevádzal pri jeho pobyte vo Vilniuse, kde mu umožnil
učiť sa u známeho maliara J. Rustema. Po povstaní
Poliakov vo Vilniuse proti ruskej nadvláde Engeľgardt a
Ševčenko odcestovali do Petrohradu, kde štyri roky študoval výtvarné umenie.
Poéziu začal písať ešte ako nevoľník, no jeho prvá zbierka vyšla až v roku
1840 pod názvom Kobzar.
Spolu s členmi Bratstva Cyrila a Metoda, tajného politického zoskupenia,
ktoré bolo vytvorené na presadzovanie
reforiem v zaostalom cárskom Rusku,
bol považovaný za extrémne nebezpečného buriča. Bol uväznený v Petrohrade, neskôr mu bol trest zmiernený
na vyhnanstvo.
Taras Ševčenko strávil posledné roky
svojho života písaním nových diel,
maľbou, ako aj úpravou predošlých
prác. Roky vo vyhnanstve mu značne
podlomili zdravie a deň po svojich 47.
narodeninách zomrel, sedem dní pred
zrušením nevoľníctva. Zo svojich 47
rokov 24 rokov prežil ako nevoľník,
10 rokov vo vyhnanstve, 3,5 roka pod
policajným dozorom a osem rokov na
slobode.
Jedna z ulíc v meste Svidník je pomenovaná jeho menom od roku 1965,
predtým sa táto ulica nazývala Poľná.
Zdroj: Podduklianska knižnica
a mesto Svidník, MsÚ
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www.podduklianskakniznica.sk

od 30. marca 2020

31. marca do 5. apríla 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu
463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
4. a 5. apríla 2020: MUDr. Jánošík - zubná ambulancia pri Tescu v
Stropkove. Kontakt: 054 /756 26 45.
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.

PŘÍHODOVÁ, Daniela: Po noci deň.
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 144 s.
Študentka Lucia býva s matkou
a jej striedajúcimi sa exotickými
partnermi v jednoizbovom byte na
okraji hlavného mesta. V malom
byte je také súžitie komplikované
najmä pre Luciu, ktorá medzičasom
už nenápadne dospela.
Prichádza k nepríjemným konfrontáciám... Neútulné prostredie
matkinho bytu však neochudobňuje
samotný život Lucie, kde je prítomná
láska, síce prerývaná občasnými
sklamaniami, ale žijú aj veľké sny
a vôľa víťaziť. Čitateľ s napätím
sleduje, ako sa dievča vymaňuje z
nedôstojnej existencie a stavia na
vlastné nohy.

PREDNÁ, Zdenka
Narodila sa 31. marca 1984 v Banskej Štiavnici. Známa slovenská speváčka,
ktorá svoju hudobnú kariéru odštartovala v prvom ročníku speváckej súťaže
Slovensko hľadá Superstar, kde skončila na 4. mieste. Je absolventkou
Technickej univerzity vo Zvolene v odbore krajinné inžinierstvo. V roku 2005
vyšiel jej prvý debutový album Sunny Day s elektronickým nádychom, ktorý
pozitívne prijali nielen fanúšikovia, ale aj hudobní kritici. Neskôr vyšiel jej druhý
album s názvom Zdenka Predná. Prvým singlom albumu sa stala pieseň „Keď
to nejde“. Texty si vo väčšej miere Zdenka napísala sama. Medzi Zdenkiných
obľúbených interpretov patria Erykah Badu, Jill Scott, Alicia Keys či domáce
kapely Para a mnohé ďalšie.

SLÁDKOVIČ Andrej (30.3.1820 - 20.4.1872)
Slovenský evanjelický kňaz, básnik, kritik literárnych a dramatických prác,
publicista a prekladateľ. Vlastným menom Andrej Braxatoris. Pôsobil ako farár
v Radvani nad Hronom. Tvoriť začal už ako študent. Prvé básne publikoval v
almanachu Nitra, po česky. Jeho silným inšpiračným zdrojom boli aj vlastné
zážitky, citový život, osobné konflikty, hľadanie životnej rovnováhy v zložitej
situácii v národnom a spoločenskom živote. Je autorom známej básnickej
skladby Marína a lyricko-epickej básne Detvan, ktoré sú vyvrcholením jeho
básnického diela a uzatvárajú významnú epochu vo vývine jeho poézie. Hoci
ťažiskom Sládkovičovho literárneho účinkovania je poézia, na slovenskom
literárnom a kultúrnom živote participoval aj prekladmi, publicistickými článkami, recenziami a posudkami.

Sekretárka privedie k riaditeľovi mládenca:
- Pán riaditeľ, to je môj chlapec a stále
žiarli na môjho šéfa. Tak som ho priviedla,
aby som mu ukázala, aký ste starý, plešatý,
tučný a škaredý.
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Kto daroval krv? Primátorka sa prihovára k učiteľom
V stredu 25. marca 2020 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie
svidníckej nemocnice darovať krv 62 bezpríspevkových darcov:
Pavol Hamarčák (3), Valéria Hudáková (40), Martin Feciskanin (38), Martin
Rodák (31), Jakub Rodák (3), Stanislav Olijar (33), Peter Franko (31), Jana
Franková (11), Miroslav Perháč (51), Jozef Džupaj (10), Peter Gula (80), Radoslav Antol (43), Dušan Jurina (27), Maroš
Červeňák (50), Zuzana Paňková (5), Iveta
Ludviková (8), Marek Motyka (14), Martin
Močilenko (41), Vladislav Kundrát (67),
Jaroslav Fedoročko (41), Andrea Paligová
(12), Zuzana Makarová (3), Martin Konár
(2), Marek Mašlej (12), Jaroslav Sasarák
(34), Miroslav Burják (32), Vladimír Marusin
(7), Andrea Kostilníková (prvodarca), Marián Gič (9), Ľubomír Grešlik (34),
Peter Matkoviš (40), Miloš Hnát (64), Miroslav Matkobiš (7), Katarína Gajdošová (39), Žaneta Vachnová (19), Miroslav Ferenc (25), Miroslav Vanát (16),
Alena Beľaková (17), Eva Klebanová (8), Ján Kimák (6), Kristína Tchirová (24),
Stanislav Bokšanský (44), Michal Čisár (27), Róbert Kudla (30), Tomáš Soóš
(6), Nikola Flešárová (prvodarca), Dalibor Obmaščík (6), Slavomír Petranin
(7), Iveta Petraninová (2), Jozef Adamica (38), Anna Ivančová (15), Ivan Baláži
(19), Ján Hirčko (5), Martin Ždiňak (6), Michal Vansa (15), Ervín Kudlík (50),
Jana Digoňová (12), Kristína Kurillová (4), Katarína Vendeľová (3), Viktória
Harmadová (2), Marián Bednarik(10), Ján Dupnák (prvodarca).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku

Vážení pedagógovia, dovoľte, aby som sa vám prihovorila špeciálne ku Dňu
učiteľov. Učiteľ, žiak, škola... pár slov s jasným významom , ale definovať jedno
bez druhého nie je možné... Po takmer štvrťstoročí pedagogickej práce myslím,
že poznám problematiku učiteľského stavu vcelku chválitebne, na výbornú si, priznám sa, netrúfam. Takže začnem učiteľom: - ako ústretový, usmievavý, umelecky
nadaný, č - ako časom nešetriaci, čestný, čiperný, činorodý, i - ako inteligentný,
iniciatívny, inovatívny, inšpiratívny, t - ako trpezlivý, trénovaný, tvrdohlavý, e - ako
empatický, emocionálne stabilný, empirický, estetický, ľ - ako ľudský, ľstivý a keďže
sme ženský rezort, tak pokračujme: k - ako kreatívna, kultivovaná, komunikatívna,
a - ako ambiciózna, asertívna. Keď si všetky tieto vlastnosti dáte dokopy, dostanete
obraz super - bytosti - áno, pre túto neľahkú a zodpovednú prácu je treba, aby bol
človek supermanom. V jednej zo štúdií sa píše: „Naša mládež miluje prepych. Nemá
správne správanie. Neuznáva autority a nemá úctu pred starobou. Deti odvrávajú
rodičom, srkajú pri jedle a tyranizujú svojich učiteľov.“ Aby som bola úplná - doplním
aj autora, tiež kolega, učiteľ: SOKRATES, ktorý žil cca pred 2 500 rokmi . Takže nič
sa nezmenilo, ani od čias J. A. Komenského. A vlastne to je dobre... Skutočný učiteľ
si stále uvedomuje zodpovednosť za vzdelanie, ale aj výchovu svojich žiakov, veď
im dáva to, čo im pomôže v živote uspieť a prosperovať - vzdelanie. Dáva svojim
žiakom možnosť zažiť úspech a víťazstvo, ale aj návod, ako sa popasovať s problémom, ťažkosťou či nepochopením. Aj keď sám mnohokrát ostáva nepochopený.
Ale vari niet nad ten pocit, keď Vám Vaši žiaci, a niekedy je to naozaj po rokoch,
poďakujú za všetok čas a energiu, ktorú ste im venovali.
V mene mesta Svidník sa Vám za Vašu každodennú, častokrát neviditeľnú a spoločensky nedocenenú prácu chcem úprimne poďakovať... Za ústretovosť, čestnosť,
iniciatívu, trpezlivosť, empatiu a ľudskosť, a aj za všetky ostatné vlastnosti, ktoré
Vás charakterizujú. Vašim žiakom prajem, aby tak rýchlo ako sa len dá, pochopili,
že dobrý učiteľ je pre nich skutočným požehnaním. A celej spoločnosti prajem,
a verím, že so mnou súhlasíte, aby si náročnosť práce pedagógov uvedomovala
nielen jeden deň v roku. Prajem Vám pevné zdravie, pevné nervy, odhodlanie a
motiváciu popasovať sa s každodennými výzvami. Sme radi, že Vás máme, milí
učitelia!
Marcela Ivančová, primátorka Svidníka
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