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Aj vo Svidníku má vzniknúť karanténne centrum pre Slovákov zo zahraničia
Prešovský samosprávny kraj je na základe analýzy možností
kraja pripravený poskytnúť svoje ubytovacie kapacity pre tých
občanov vracajúcich sa na Slovensko, ktorí požiadali o štátom
organizovanú repatriáciu a tiež pre zdravotnícke zariadenia
alebo štátne orgány. Pre tento účel vyčlenil sedem ubytovacích
zariadení v školských internátoch, ktoré sú z dôvodu prerušenia
výučby aktuálne prázdne.
Krajská samospráva zriadila karanténne zariadenia pre repatriantov v Bardejove, Poprade, vo Vranove nad Topľou a Svidníku. Pre zdravotníkov sú k
dispozícii ubytovacie jednotky znovu v Poprade a ďalej v Humennom a Starej
Ľubovni. Všetky tieto zariadenia spĺňajú prísne epidemiologické kritériá a
požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení činnosti
spojenej s ubytovaním, stravovaním a hygienou.
„Prešovský kraj chce aktívne pomáhať v boji proti nákaze. Aj keď je situácia v kraji relatívne pokojná, musíme byť pripravení aj na krízové situácie.
Evidujeme významný počet navrátivších zo zahraničia, ktorí musia zostať v
karanténe a dopytovaní sme aj zo strany viacerých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, takže určite chceme byť maximálne ústretoví,“ vyjadril sa

V tomto svidníckom internáte má podľa informácií
z PSK takisto vzniknúť karanténne centrum

Vážení čitatelia!
Veľká noc alebo Pascha je najvýznamnejší kresťanský sviatok. Veľká noc
je pre kresťanov oslavou zmŕtvyvstania Ježiša Krista. Pandémia koronavísu
však výrazne zasiahla aj do týchto sviatkov. „Sme vo
výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. Pri Urbi
et Orbi pápež František povedal, že to dokážeme jedine spoločne. Lebo všetci máme zodpovednosť jeden
za druhého,“ pripomenul v tejto súvislosti predseda
Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.
Zároveň prosí kňazov, aby naliehavo chránili zdravie
veriacich, a zároveň boli k dispozícii pre ich duchovné
potreby. „Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu či internet:
zostaňme ľuďom nablízku. Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory,“
povedal. Tieto dni by sme mali využiť na prehĺbenie
svojho duchovného života.
Veľká noc bude teda iná, než na akú sme zvyknutí.
Nemáme cestovať, nemáme navštevovať príbuzných a
predovšetkým starších, aby sme neohrozili ich zdravie.
Svätenie pokrmov, na aké sme zvyknutí, bude takisto
iné. Nič to však nemení na tom, aby sme duchovný
význam týchto sviatkov nedocenili.
Mimoriadna situácia si žiada aj mimoriadne riešenia. Podduklianske novinky sa na pultoch novinových
stánkov a u súkromných predajcov objavujú v utorok 7. apríla, avšak v utorok
po Veľkej noci nevychádzame. Ďalšie vydanie bude v predaji v pondelok 20.
apríla.
K tomuto rozhodnutiu pristupujeme s ohľadom na opatrenia platné na celom

k aktuálnej situácii v súvislosti so vzniknutím karanténnych centier v našom
kraji predseda PSK Milan Majerský.
Karanténne stredisko malo vzniknúť aj v štvorposchodovom internátnom
objekte Strednej odbornej školy polytechnickej a služieb vo Svidníku (internát bývalého odevného učilišťa - pozn. red.). Ubytovanie je tu zabezpečené
bunkovým systémom s 3 alebo 4 posteľami, pričom kapacita ubytovne je
90 lôžok. „O pomoc v súvislosti s repatriáciou sme boli požiadaní krízovým
riadením Ministerstva vnútra SR a vnímame to ako povinnosť voči našim
spoluobčanom, ktorí sa v tejto ťažkej situácii vracajú domov,“ poznamenal
Milan Majerský.
Vedenie školských internátov si pre účely vzniku karanténneho centra vo svojich ubytovacích zariadeniach zabezpečilo celý obslužný personál od donášky
stravy cez pravidelnú dezinfekciu priestorov, službu práčovne, upratovania a
spracovania nebezpečného odpadu až po materiálne zabezpečenie ako sú
ochranné zdravotnícke pomôcky, hygienické balíčky a podobne.
Aktívne komunikujú s príslušnými orgánmi krízového riadenia a s Asociáciou
slovenských samaritánov, ktorí majú na starosti evidenciu umiestňovaných
repatriantov a dobrovoľnícke tímy. Pre pokojný chod karanténneho centra im
bude nonstop k dispozícii policajná hliadka.
(io)
Slovensku, náš región nevynímajúc.
Informácie však vždy boli, sú a budú veľmi dôležité. Aj v tomto vydaní, ktoré
práve držíte v rukách, sme priniesli množstvo zaujímavostí. Prečítať si môžete
napríklad o tom, že už aj vo svidníckej nemocnici
testujú ľudí na koronavírus, o tom, ako máme stráviť,
hlavne z toho duchovného hľadiska, Veľkonočné
sviatky, o firme z Duplína, ktorá vyrába ochranné štíty,
ale i o Svidníčanovi, ktorý lietadlami zváža Slovákov
zo zahraničia domov. Na stránkach našich novín
však nájdete aj ďalšie aktuality a overené informácie,
trebárs aj o dopadoch pandémie a s ňou súvisiacej
krízy na mesto Svidník, na nás všetkých.
Toto dvojčíslo našich novín bude v predaji dva
týždne, od utorka po Veľkej noci, ale už aj počas
nej, však budeme poctivo pripravovať ďalšie vydanie
Podduklianskych noviniek tak, aby sme vám v týždni
od 20. apríla ponúkli čo najviac najaktuálnejších a
najoverenejších informácií.
Mnohé z nich, hlavne tie najväčšie aktuality budeme,
samozrejme, pravidelne zverejňovať aj na našich
facebookových profiloch.
Na záver len dodám to, čo je dnes mimoriadne dôležité - držme sa všetci, nosme rúška, podporujme sa,
buďme doma a buďme tolerantní a trpezliví.
Ďakujeme za dôveru a verme v dobro.
Katarína Siváková, šéfredaktorka týždenníka Podduklianske novinky
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Svidnícka nemocnica začala testovať pacientov
na ochorenie COVID-19 priamo z auta
Nemocnica arm. generála L. Svobodu vo Svidníku patriaca do
siete polikliník Pro Care a nemocníc Svet zdravia, začala minulý
týždeň robiť odbery na testovanie ochorenia COVID-19. Bola tak
jednou z prvých nemocníc na Slovensku.
„Odbery robíme každý pracovný deň, a to ľuďom, ktorých na odber indikuje
zástupca Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku spolu s
našim lekárom, infektológom Martinom Kolibábom,“ informoval nás riaditeľ
svidníckej nemocnice Slavko Rodák. Do nemocnice je aktuálne otvorený iba
jeden hlavný vstup, a to ten pri niekdajšej pohotovosti. Práve tam je pred
vchodom, postavený aj špeciálny stan, ktorý nemocnici zapožičala Asociácia
samaritánov Slovenskej republiky. Stan slúži pre zdravotníkov, ktorí vykonávajú spomínané odbery pacientom priamo z auta. „Sú to ľudia, ktorí sú v
karanténe a majú už príznaky alebo sú ku koncu karantény.
Zatiaľ denne zvládame do 10 ľudí, ktorých si deň predtým zavolá lekár infektológom, urobí s nimi rozhovor, odoberie anamnézu a urobí elektronický
ambulantný záznam,“ ozrejmil Slavko Rodák, podľa ktorého v deň odberu
dodá Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Svidníku odberové vzorky,

FFP2 alebo FFP3 a ochranný štít. Na rukách majú dva páry rukavíc, na nohách
návleky. Všetko okrem štítu je jednorazové.
Aj u nás v redakcii sme v súvislosti s vykonávaním odberov zaznamenali
dopyty, či je možné dať si urobiť vyšetrenie na COVID-19 len tak kedykoľvek
alebo ako vlastne sa to dá zabezpečiť. Riaditeľ svidníckej nemocnice Slavko
Rodák to vysvetlil takto: „Nemôže prísť zatiaľ hocikto, iba ten, koho pošle
Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Svidníku po dohode s našim
infektológom,.“
Vyšetrenie pacientov, ktorým ho pred svidníckou nemocnicou robia, je bezplatné, plne hradené zdravotnou poisťovňou, pokiaľ je poistencom z niektorých našich zdravotných poisťovní. „Zatiaľ sa nedá testovať za poplatok, pre
samoplatcov. No všetko sa vyvíja, uvidíme, čo bude neskôr,“ uzavrel riaditeľ
Nemocnice arm. generála L. Svobodu vo Svidníku patriacej do siete polikliník
Pro Care a nemocníc Svet zdravia Slavko Rodák.
Keďže toto vydanie našich novín je dvojčíslom a v predaji tak bude dva
týždne, o prípadných zmenách budeme informovať prostredníctvom našich
facebookových profilov.
(ps)
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ktoré sú zmrazené, musia sa preto rozmraziť a potom vonku lekár spolu so
zdravotnou sestrou vykonávajú výter z hrdla a nosa. „ V prípade, že daná
osoba nemá auto, resp. je nevodič, je možné dopraviť sa aj sanitným vozidlom
DZS, prostredníctvom svojho obvodného lekára, ktorého telefonicky môže
kontaktovať daná osoba s touto žiadosťou. Personál si overí totožnosť osoby.
Testovaný zostáva v aute, resp. v sanitnom vozidle, nevychádza von. Lekár
vyzve pacienta, aby si odkašľal do záhybu rukáva a pristupuje k odberu, výter
z hrdla a nosa. Odobraté vzorky potom odvezie špeciálne sanitné vozidlo do
laboratória v Košiciach. Výsledok je zhruba o 24 hodín,“ skonštatoval riaditeľ
svidníckej nemocnice Slavko Rodák.
V našom rozhovore ďalej zdôraznil, že zdravotnícky personál je pri odbere
oblečený vo vodeodolnom overale s pokrývkou hlavy, používajú respirátory
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Svidníčan Martin Feč lietadlami zváža Slovákov zo zahraničia domov
Vychodil Základnú školu na Karpatskej ulici a neskôr Gymnázium DH vo Svidníku. Odtiaľ sa vybral na Ekonomickú univerzitu
v Bratislave, konkrétne na Obchodnú fakultu, kde študoval medzinárodný obchod. Neskôr prešiel k lietadlám a dnes, v čase
šírenia nebezpečného koronavírusu, stojí za repatriačnými alebo
teda evakuačnými letmi Slovákov zo zahraničia domov. Svidníčan Martin Feč je spoluzakladateľom a generálnym riaditeľom
spoločnosti Charter Advisory so sídlom v Prahe.
ŤAHALO HO K MATEMATIKE
Gymnázium DH vo Svidníku ukončil
v roku 2006 a vždy ho to ťahalo k
matematike, logickému uvažovaniu
a rýchlemu počítaniu. Počas štúdia
na svidníckom gymnáziu sa v ňom
matematika určitým spôsobom vyformovala. Nechcel čistú matematiku,
skôr chcel matematiku s humanitným
smerom. Zdalo sa mu to ako dobré
skĺbenie a počas vysokej školy, keď
si v treťom ročníku hľadal brigádu, nastúpil do Sky Europe Airlines. Začal v
zákazníckom servise, kde vybavoval
reklamácie zákazníkov a podobne.
Pričuchol k leteckej doprave a už aj
bakalársku prácu písal o nízkonákladových leteckých spoločnostiach.
Podobne písal aj diplomovú prácu a
znamená to, že pričuchnutie k leteckej
doprave mu priam učarovalo a už v
pracovnej oblasti ostal iba v leteckej
doprave, mimo jednej letnej brigády
na Malte, kde robil čašníka.
Keď skončil Sky Europe Airlines,
dokončil akurát vysokú školu a istý
čas pracoval v jednej charterovej
spoločnosti v Bratislave, ktorá však
fungovala iba jednu sezónu, tak si
musel hľadať nové pracovné príležitosti.

V susednom Česku je podľa Martina
Feča letecká doprava omnoho viac
rozvinutá než u nás, tak sa ozval
viacerým firmám a jedna z nich ho
prijala. Bola to spoločnosť ABS Jets.
V roku 2012 sa sťahoval do Prahy
a nabral nové skúsenosti, no firma
sa uberala trošku iným smerom,
než boli jeho predstavy o tom, ako
by sa dali predávať a organizovať
charterové lety. Zameriavali sa iba na
luxusné privátne jetty pre miliardárov
a milionárov.
***
ZALOŽIL SPOLOČNOSŤ
CHARTER ADVISORY
No a padlo rozhodnutie - Martin Feč
sa rozhodol, že založí spoločnosť
Charter Advisory. „Túto spoločnosť
sme založili traja, tretí spoločník však
krátko po založení odišiel, tak sme
ostali dvaja - ja a ďalší Slovák, Peter
Duchovný z Trenčína. Spoznali sme
sa v Prahe v spoločnosti ABS Jets,“
ozrejmil založenie vlastnej firmy Svidníčan Martin Feč.
Spolu so spoločníkom vedeli, že si
potrebujú rozbehnúť vlastné procesy
a vybudovať si vlastnú klientelu, dať o
sebe vedieť. Ich zámerom preto bolo,
aby človek, ktorý chce niekam letieť,

sa o nič nestaral. „On sa chce niekam
dostať, a to, kde a ako si má objednať
lietadlo, s kým to má riešiť, aby to mal
čo najjednoduchšie.
My pochopíme jeho základné požiadavky a procesy sú nastavené tak,
aby to jeho či jeho asistentku stálo
čo najmenej času. Tejto filozofie sa
stále držíme.

Martin Feč (celkom vpravo)

POČÚVAJÚ
PRIANIA ZÁKAZNÍKA
Robiť to čo najjednoduchšie, čo
najpriamočiarejšie a počúvať priania
zákazníka,“ podotkol Martin Feč a
dodal, že rozbeh takéhoto podnikania
vôbec nie je náročný na vstupný kapitál. Skôr je to o šikovnosti a schopnosti urobiť si správnu marketingovú
komunikáciu a napríklad cez osobné
odporúčania pokračovať ďalej.
„My sme vlastne ten prostredník.
Zákazník niečo chce a my mu zmapujeme v dostupných spoločnostiach,
ktoré lietadlo je pre jeho potreby
najlepšie. Keď by sa ale priamo ozval
niekomu, kto vlastní alebo prevádzkuje nejaké lietadlo, tak ten mu vždy
ponúkne iba to svoje.
My vlastne kopeme za zákazníka,
aby to mal čo najlepšie a podľa toho
mu zoženieme vhodné lietadlo. Keď
sme sa rozbehli, tak sme postupne
prešli od luxusných privátnych jettov
ďalej a rozšírili sme naše portfólio.
Okrem tých luxusných lietadiel sme
postupne pridali aj viackapacitné
lietadlá, ktoré si cez nás prenajímajú
športové kluby alebo korporácie. Tri
roky sme napríklad vozili hokejistov
Banskej Bystrice na zápasy hokejovej
ligy majstrov po celej Európe.
***
ZAUJÍMAVÍ KLIENTI
Postupne sme to rozšírili aj na väčšie
lietadlá a náš servis sa takisto zdokonaľoval. Vieme to robiť aj naopak,
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vieme vlastne lietadlo zobrať, dohodnúť si základné rámcové podmienky a
naháňame pre to lietadlo zákazníkov
všade možne po Európe,“ opísal svoje aktivity rodený Svidníčan pôsobiaci
v Prahe.
***
KYLIE MINOQUE
ČI JOSE CARRERAS
V rozhovore s ním nás zaujímalo napríklad aj to, kto taký zaujímavý patrí
medzi klientov jeho firmy. Odpoveď
však bola jasná a diplomatická. „V to,
čo robíme, je jedným z najdôležitejších atribútov diskrétnosť. Preto nemôžem prezrádzať konkrétne mená,
skôr máme firemných zákazníkov,
okrem, už spomínaných hokejistov
Banskej Bystrice napríklad aj hokejistov Kométy Brno, ale aj rôzne iné
spoločnosti. Prezradiť však môžem,
že sme už viezli Kylie Minoque či
Jose Carrerasa. Títo ľudia však
majú svojich vlastných ľudí, ktorí sa
im o ten celý servis starajú, tí sa na
nás nakontaktujú, na diaľku všetko
dohodneme a tí samotní cestujúci
sa stretnú akurát s pilotmi,“ vysvetlil
Martin Feč.
***
STOJÍ ZA REPATRIAČNÝMI
ALEBO TEDA
EVAKUAČNÝMI LETMI
Prejdime však k téme nanajvýš aktuálnej, ktorou je šíriaci sa nebezpečný
koronavírus. Spoločnosť Martina
Feča stojí za repatriačnými alebo teda
evakuačnými letmi nielen Slovákov zo
zahraničia domov.
„Keď sa začali rušiť bežné linkové
lety, začalo sa na nás obracať veľmi
veľa ľudí. Sami sme videli to obrovské
kvantum ľudí, ktoré sú kade tade po
svete a nevedeli sa ako dostať domov. Keď sme im ponúkli súkromné
lietadlo, tak 10-tisíc či 20-tisíc eur si
nevedeli dovoliť zaplatiť. Začali sme
preto rozmýšľať, čo s tým a našli
sme riešenie,“ ozrejmil Svidníčan,
ktorého spoločnosť začala vyzývať
ľudí cez sociálne siete i cez cestovné
kancelárie.
Vedel, že keď sa jeho iniciatíva dostane k čo najširšiemu okruhu ľudí, tak
budú môcť namiesto štvormiestneho

lietadla poslať 50, či 100-miestne
lietadlo a cenu prepočítajú proporcionálne na každého. Rovnako vedel,
že cena bude síce stále drahšia než
bežná letenka, no v danej situácii
určite cenovo dostupná. S technickým
riešením pri rozbehu repatriačných
letov Martinovi Fečovi pomohli aj ďalší
Svidníčania žijúci v Prahe, brat Miloš
Feč a Adrián Lachata.
***
BILANCIA LETECKY
REPATRIOVANÝCH ĽUDÍ
V utorok uplynulý týždeň bola ich
bilancia na čísle 700 letecky repatriovaných ľudí a k nim treba prirátať
aj ďalších asi 50, ktorých prepravili
malými súkromnými lietadlami. „Momentálne pokračujeme v tých letoch
ďalej, čakáme na povolenia, kedy
nám umožnia, aby mohlo lietadlo
odletieť.
Vyzerá to tak, že budeme môcť
prilietať nielen do Bratislavy, ale skú-

šame aj iné príletové miesta, možno
Budapešť, možno Ľubľana v Slovinsku a možno Praha. Ide o to, aby
nám daná krajina umožnila lietadlom
priletieť a ideálne je, aby nám dala
štatút humanitárneho letu, keď vieme
aj promptnejšie zabezpečiť všetky
letové povolenia,“ vysvetlil generálny
riaditeľ spoločnosti Charter Advisory
Martin Feč, ktorý zabezpečoval
nielen lety z anglického Londýna,
ale aj z amerického Washingtonu do
Bratislavy.
***
SÚKROMNÉ LETY
Súkromnými luxusnými lietadlami
zabezpečila jeho spoločnosť prílet
Slovákov zo Švédska, Nemecka, ale
napríklad aj z Írska a niekoľkých ďalších krajín. „Súkromnými lietadlami sa

domov vracali väčšinou úspešní ľudia
z podnikateľskej oblasti a poviem
otvorene, že sa vyskytujú v rebríčkoch
tých najbohatších Čechov a Slovákov,
no konkrétnejší nemôžem byť,“ poznamenal s tým, že sú to ľudia, ktorí
napríklad odcestovali na dovolenku
ešte predtým, ako dnešná kríza vypukla a už sa nemajú ako vrátiť.
Slovensko už ukončilo možnosť
prihlasovania sa Slovákov do repatriácie, no Martin Feč si myslí, že tí, ktorí
sú v urgentnej situácii niekde v zahraničí, boli už dávno zaregistrovaní.
V závere nášho rozhovoru dodal,
že repatriačné lety ešte určite budú
pokračovať a jeho snahou je pomôcť
čo najväčšiemu počtu ľudí.
(ps, foto: archív M. Feč)
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Zo štúdia v Dánsku do karantény v Gabčíkove
Svidníčan Samuel Sakalik sa po ukončení svidníckeho gymnázia rozhodol ísť študovať na vysokú školu na Slovensku. Zistil
však, že odbor, ktorý si vybral, nie je tým, čo by chcel robiť
v budúcnosti, preto štúdium na Slovensku ukončil. Napokon
sa rozhodol ísť študovať do najstaršej monarchie na svete a
do krajiny, kde vraj žijú najšťastnejší obyvatelia na svete - do
Dánska. Štúdium však pre koronavírus musel dočasne ukončiť.
Prečítajte si jeho príbeh.
O ŠTÚDIU NA OSTROVE FYN
Rozmýšľal, čo ďalej a od kamaráta sa dozvedel o štúdiu v Dánsku. Štúdium
je zdarma a je aj možnosť popri štúdiu pracovať, čo je jednou z podmienok
pre zisk štipendia. Ďalšou výhodou štúdia je možnosť navštevovať bezplatný kurz dánskeho jazyka, čo je veľkou výhodou pri hľadaní si lepšej práce.
Samuela Sakalika veľmi zaujal aj systém štúdia, kde teoretická časť úzko
nadväzuje na praktickú.
Vo februári si poslal prihlášku na UCL v Odense, vybral si odbor Service,
Hospitality and Turism Managment. Nasledovali písomná a aj ústna skúška
v anglickom jazyku prostredníctvom internetu z domu. „Do mesta Odense,
ktoré sa nachádza na ostrove Fyn, som odcestoval 27. augusta 2019. Štúdium v Dánsku je v mnohých ohľadoch iné, ako na Slovensku. V mojej triede
je 32 študentov z 23 krajín sveta. Študijným jazykom je angličtina,“ ozrejmil
Svidníčan Samuel Sakalik.
A pokračoval ďalej. „Každý mesiac sa učíme niečo nové a počas toho mesiaca
píšeme projekty, ktoré sú na konci daného mesiaca vyhodnotené. Napríklad,
jeden mesiac sme sa učili o marketingu v hoteloch, kde sme dostali konkrétny hotel v Odense, ktorému sme sa snažili pomôcť s tým, čo robiť, aby sa
zviditeľnil a mal viac hostí. Na začiatku školského roka sme si mohli vybrať
prioritu, ktorú chceme študovať. Ja som si vybral hotel managment, kde v tomto
predmete nás pridelili k dánskym študentom,“ dodal Samuel Sakalik.
INÁ KULTÚRA A ZMÝŠĽANIE ĽUDÍ
Podľa neho v Dánsku je úplne iná kultúra a zmýšľanie ľudí. Dánsko je druhá
najšťastnejšia krajina na svete. Samuel Sakalik študuje na ostrove, kde more
sa nachádza pár stoviek metrov od školy.
„Vlaky tam chodia načas, ľudia sú veľmi milí a ochotní, usmievaví a neponáhľajú sa. Prvé mesiace boli pre mňa ťažké, keďže som nemal robotu a
tým pádom ani štipendium, všetko som prepočítaval na eurá. Napríklad za
bagetu som zaplatil 1,75 eur, avšak dobrý bicykel som si dokázal kúpiť za 70
eur. Najvyužívanejší dopravný prostriedok je bicykel, no treba si dávať pozor,
lebo bicykle sa veľmi kradnú. Neviem, či sú to Dáni alebo zahraniční občania.
Mne už ukradli dva. Teraz som si kúpil kolieskové korčule, ktoré mám stále
pri sebe,“ spomenul Samuel Sakalik.
Poznamenal, že to, čo si zarobí spolu so štipendiom, mu plne pokrýva náklady
na ubytovanie, stravu a ďalšie náklady spojené so štúdiom.
KORONAVÍRUS OVPLYVNIL ŠTÚDIUM
Situácia s koronavírusom ovplyvnila štúdium drvivej väčšiny slovenských
študentov. Samuel Sakalik z Dánska odišiel 27. marca. „Neviem, ako sa
situácia vyvíja teraz, ale keď som tam ešte bol, tak dánska vláda vydala iba
opatrenia, čo sa týkali zatvorenia
škôl, koncertov, akcií, kde by sa
mohlo vyskytovať viac ľudí. V
obchodoch, vonku ľudia chodia
bez rúšok, ochranných rukavíc,
nemajú žiaden odstup, chladničiek a iných vecí v obchode sa
dotýkajú holou rukou. Nevyzeralo
to tak, že by sa báli koronavírusu,
asi sa spoliehajú, že majú super
zdravotníctvo,“ opísal situáciu v
Dánsku Samuel Sakalik.
NÁVRAT NA SLOVENSKO
Jeho rozhodnutie vrátiť sa na
Slovensko bolo z dôvodu zatvorenia školy. Následne v dôsledku
koronavírusu stratil prácu a tak
nemal dôvod v Dánsku ďalej
ostávať. Nevedel totiž, kedy sa
táto situácia ustáli. Ďalším dôvodom prečo Svidníčan z Dánska

odišiel, bol nárast pozitívnych prípadov ochorenia, ako aj laxný prístup ku
hygienickým opatreniam. „Sledoval som, aké opatrenia sú na Slovensku,
preto som nadobudol presvedčenie, že na Slovensku je bezpečnejšie a
chcel som byť aj blízko mojej rodiny. Moja žiadosť na Veľvyslanectve SR v
Kodani bola asi dva týždne, no a dva dni pred odchodom mi oznámili dátum,
miesto a čas odchodu. V Kodani sme nastúpili do dvoch autobusov. Cesta
do Gabčíkova trvala 20 hodín, išli sme cez Nemecko a Českú republiku.
Miesto ubytovania sme sa dozvedeli až na Slovensku,“ takto opísal cestu na
Slovensku Samuel Sakalik.
DOČASNÝ „DOMOV“ V GABČÍKOVE
Zariadenie pre repatriantov v Gabčíkove je nateraz dočasným „domovom“ aj
pre Svidníčana Samuela Sakalika. „Ubytovaní sme v bunke, kde je dvoj a trojposteľová izby, sociálne zariadenie je spoločné. Z bunky nesmieme vychádzať,
kontaktujeme sa iba v rámci bunky. Jedlo nám nosia ku dverám. Ak chceme
niečo naviac, tak to riešime cez taxikárov, ktorí nám kúpia, čo potrebujeme.
Samozrejme, že my sa s nimi nekontaktujeme, riešime to cez zamestnancov,
ktorí nám nosia stravu. Ja som s ubytovaním a aj stravou spokojný, som rád,
že veľmi rýchlo a bezpečne nás dopravili domov.
Ďakujem za to organizátorom - Ministerstvu zahraničných veci SR, Konzulárnemu oddelenie v Kodani, Samaritánom SR a ostatným, ktorí sa o nás tu
starajú. V stredu to bude už 6. deň nášho pobytu, kedy nás budú testovať. V
prípade, že všetci piati v rámci bunky budeme mať negatívne výsledky, tak
pôjdeme ešte do domácej karantény. V prípade, že by niekto z našej bunky
mal pozitívne výsledky, tak náš odchod do domácej karantény nebude možný.
Verím, že tomu tak nebude, pretože sa už veľmi teším na pirohy, bryndzové
halušky. Taktiež verím, že situácia vo svete sa upokojí, pandémia pominie a
ja sa budem môcť čo najskôr do Dánska vrátiť,“ uzavrel Svidníčan Samuel
Sakalik.
(ks)
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Gabriela Fileva o koronavíruse a dovolenkách pri Čiernom mori v Bulharsku
Bulharské mesto Ruse pozná mnoho ľudí aj z nášho regiónu,
ktorí zvyknú cestovať za dovolenkovými zážitkami do Bulharska.
Mesto Ruse je totiž pohraničným mestom, keďže leží priamo na
bulharsko-rumunskej hranici, kadiaľ najčastejšie vedie cesta
slovenských dovolenkárov smerujúcich do Bulharska.
V meste Ruse dlhodobo žije aj Gabriela Fileva s rodinnými koreňmi vo Svidníku. Spojili sme sa s ňou a zaujímalo nás, ako to s výskytom koronavírusu
vyzerá u nich. „Všetci sme doma v izolácii. Priamo u nás v meste Ruse ešte
nemáme chorých (v stredu 1. apríla min. týždeň - pozn. red.), ale problém je v
tom, že tu sa málo testuje,“ podotkla Gabriela Fileva, ktorá akoby aj vyslovila
istú paralelu so Svidníkom a celkovo so Slovenskom.
Školy, škôlky i univerzity sú aj v Bulharsku zatvorení, deti sa doma učia online cez internet. „Musím však povedať, že veľa obchodov popri predajniach
potravín či lekární boli ešte aj minulý týždeň stále otvorené. Gabrielu Filevu to
prekvapuje, no súhlasí s tým, že zatvorené sú reštaurácie, kaviarne, diskotéky
či bary. „V uliciach sa stále stretávajú ľudia bez rúšok, lebo u nás v Bulharsku
zatiaľ ich nosenie nie je povinné,“ upozornila Gabriela Fileva.
Majitelia psov majú podľa nej venčenie svojich štvornohých miláčikov povolené, no bez možnosti zhromažďovať sa s ostatnými majiteľmi psov. Obmedzenia
v Bulharsku existujú aj nákupných hodín v obchodoch a lekárňach. Od 8.30
do 10.30 hod. môžu nakupovať iba ľudia starší ako 60 rokov.
PRÍSNEJŠIE OPATRENIA PRI CESTOVANÍ
V Bulharsku však platia prísnejšie opatrenia napríklad pri cestovaní. „Sú
organizované kontroly na vstupných a výstupných cestách regionálnych miest
a kontroluje sa účel cesty občanov, preukazuje sa dokladom, či už dôvodom
cestovania práca, zdravotné dôvody alebo návrat domov, teda do miesta
trvalého bydliska.
Tieto doklady potvrdzuje zamestnávateľ alebo musíte mať pri sebe lekárske
potvrdenie alebo identifikačný doklad,“ zdôraznila Gabriel Fileva s rodinnými
koreňmi vo Svidníku, no žijúce v bulharskom meste Ruse.
Keď sme článok s ňou začali tým, že žije v krajine, do ktorej každoročne
cestuje množstvo ľudí aj z nášho regiónu, touto témou aj skončíme. Tohtoročnú
sezónu pri Čiernom mori v Bulharsku vidí Gabriela Fileva takto: „Sezóna pri
mori je taká že sú hromadné rušenia skorých rezervácií pre nadchádzajúcu
turistickú sezónu. Hotelieri to hlásia zo všetkých stredísk či oblastí. Prvý charterový let s izraelskými turistami, ktorý bol naplánovaný na začiatok apríla,
bol, samozrejme, zrušený.
Dôvodom sú bezpečnostné opatrenia v dôsledku rozšírenia nového koronavírusu. Najhoršie na tom je, že neexistujú žiadne predpoklady či odhady,
čo sa môžu stať a ako sa to môže vyvíjať. Existuje len strach z toho, čo sa
stane s koronavírusom. Toto je veľká prekážka pri nových rezerváciách dovolenkových pobytov v Bulharsku, preto je nesmierne ťažké odhadnúť, či z
tohtoročnej letnej dovolenkovej sezóny v Bulharsku niečo bude a čo to urobí
s krajinou,“ smutne uzavrela Gabriela Fileva žijúca v bulharskom meste Ruse,
no ako sme už viackrát uviedli, s rodinnými koreňmi vo Svidníku, keďže jej
mama je Vlasta, dievčenským menom Vaňušaniková.
(ps)

V meste Ruse dlhodobo žije aj Gabriela Fileva s rodinnými koreňmi
vo Svidníku. Na fotografii s mamkou Vlastou

Syn Matey s obrázkom s nápisom Všetko bude v poriadku

Gabriela Fileva s rodinou

Bulharské ulici sú prázdne...
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Firma z Duplína prišla s cenovo výhodnými a kvalitnými ochrannými štítmi
Pôvodne sa síce venovali niečomu inému, no na aktuálny vývoj
situácie na Slovensku zareagovali pohotovo. Vyrábať začali
ochranné štíty určené hlavne pre záchranárov, ale i pre mnohých
ďalších, ktorí sú v boji proti šíreniu nebezpečnej pandémie, ako
sa hovorí, v prvej línii.
Firma DaT - Design and Technology s.r.o. je malá, no rýchlo rozvíjajúca sa
firma so sídlom v Duplíne, okres Stropkov. „Už približne 3 roky sa venujeme
výrobe na mieru (zákazkovej výrobe) prostredníctvom CNC strojov. Cieľom
firmy je vyrábať to, čo nie je jednoduché na trhu zadovážiť a je potrebné vyrábať
na mieru. Najväčším dopytom je výroba nápisov na budovy a reklamných tabúľ,
revíznych štítkov a štítkov pre stroje a zariadenia nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí. Z väčšej časti ide o spoluprácu s Českou republikou. Vyrábame
taktiež reklamné predmety, darčekové predmety a svadobné doplnky. Výrobky
sú z väčšej miery personalizované. Sekundárne sa venujeme technickému
zabezpečeniu kongresov prevažne v medicíne a tvorbe webov,“ informoval
nás konateľ spomínanej spoločnosti Jozef Mikčo.
Nás však zaujímalo, ako sa v ostatných dňoch a týždňoch dostali k výrobe už
spomínaných ochranných štítov. „Prvotným faktorom bolo oslovenie košickej
nemocnice so žiadosťou vyrábať ochranné štíty nízkej ceny a s čo najnižšou
ekologickou záťažou. Mnohé zdravotnícke pracoviská pociťujú nedostatok
ochranných prvkov a z tohto dôvodu chceme poukázať aj na ďalšiu požiadavku, ktorá prišla zo strany záchranára Richarda Šimka pôsobiaceho v Life
Star Emergency vo Svidníku o zabezpečenie niekoľkých kusov štítov pre ich
stanicu,“ ozrejmil dôvody, prečo sa duplínska firma začala naplno venovať

V okresoch Svidník a Stropkov spoločnosť z Duplína doteraz
rozviezla už približne 200 kusov štítov

výrobe ochranných štítov, jej konateľ Jozef Mikčo.
Požiadavky apelujú najmä na krátkodobé využitie ochranného štítu, ktorý
môže byť kontaminovaný a preto sa dezinfikuje a časom vyhadzuje. Štíty
sú určené predovšetkým lekárom, zubárom, záchranárom, predavačkám či
ľuďom, ktorí môžu byť v styku s nakazeným. V okresoch Svidník a Stropkov
spoločnosť z Duplína doteraz rozviezla už približne 200 kusov štítov.
Väčšina firiem vyrába štíty prostredníctvom 3D tlače, pričom takýmto 3D
strojom disponuje aj firma v Duplíne. Výroba jedného štítu v takomto prevedení
sa však pohybuje v čase 3 a pol hodiny na kus pri cene 10 eur za kus. Keď sa
podľa Jozefa Mikča pozrieme ešte aj na dopady na životné prostredie, 3D tlač
je neekologická a nákladná. „Naša firma dokázala konštrukciu v nákladoch

zjednodušiť tak, že cena jedného štítu je 4,99 € a hmotnosť použitého plastu
je o 50% nižšia. Výroba štítov prebieha za pomoci lasera a CNC frézy.
V porovnaní s inými štítmi,
ktorých hrúbka je 0,35 mm,
sme zvolili alternatívu využitím plastu o hrúbke 0,75 mm
až 1 mm z dôvodu lepšej
priehľadnosti,“ vysvetlil, Jozef
Mikčo, ktorého spoločnosť
v súvislosti s pandémiou
koronavírusu zatiaľ vyrába
ochranné štíty, keďže práve
na ne bol dopyt. „Premýšľame
však aj nad inými alternatívami, ako sú rôzne steny pre
ochranu, napr. v obchodoch,
ktoré dokážeme v našej firme
vyrobiť a v krátkej dobe dostať k zákazníkovi. Otvorene
však poviem, že v súčasnej
situácii je našim plánom predovšetkým vyrábať pre kohokoľvek nie s cieľom zisku, ale
s víziou pomôcť, či dokonca
zachrániť.
Je nám ľúto, že množstvo firiem si z tejto situácie spravilo
biznis a predávajú materiály
za trojnásobok ceny, ako by
bola nacenená pred pandémiou. Náklady na výrobu štítov sú 4 - 4,50 €/ks. Sme presvedčení, že aj vďaka
tomuto kroku si firma DaT- Design and technology s.r.o. spraví dobré meno
doma aj v zahraničí, čo nám v konečnom dôsledku privedie nových zákazníkov.
Sme tu pre vás a radi vám pomôžeme,“ uzavrel Jozef Mikčo.
(ps)
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Klub podnikateľov mesta a regiónu upozorňuje na problémy spôsobené pandémiou
Klub podnikateľov mesta a regiónu Svidník adresoval primátorke aj mestským poslancom takýto list. Uvádzame ho v plnom
znení:
Vážená primátorka, vážení poslanci,
v mene podnikateľov mesta a regiónu Svidník obraciame sa na vás s
požiadavkou na spoluprácu pri riešení aktuálnych problémov spôsobených
pandémiou vyvolanou koronavírusom.
Pandémia paralyzuje celý svet. Slovensko, Svidník a jeho región nie je výnimkou. Dôsledky v podnikateľskej oblasti pociťujeme existenčne veľmi silno.
Po ľudskom utrpení prišli na rad aj podnikateľské a ekonomické škody. Ľudia
nenakupujú a nemíňajú. Výrobná produkcia sa pozastavila. Podnikateľská
sféra skĺzla do recesie a činnosť podnikateľov sa stala bojom o prežitie a o
ďalšiu existenciu.
Podnikateľské subjekty nemajú finančné príjmy, ktoré nevytvárajú dostatočný
priestor pre úhradu finančných záväzkov v oblasti miezd, odvodov, poistného,
daní, poplatkov, úverov a ostatných výdavkov. Hrozí finančný a ekonomicky
kolaps, dôsledkom ktorého môže byť likvidácia firiem, nezamestnanosť,
insolventnosť a sociálna kríza.
V súvislosti s uvedenými argumentmi žiadame vás o spoluprácu pri
zmierňovaní uvedených negatívnych javov. Predmetom našej požiadavky je
ponechanie výšky dane z nehnuteľnosti na úrovni platnej pred rokom 2020.
Žiadame aktualizovať a objektivizovať Všeobecne záväzné nariadenie č.
8/2019 a výšku dane z nehnuteľnosti ponechať na úrovni predchádzajúceho
Všeobecného nariadenia č. 10/2011.

Poznamenávame, že hlavným argumentom pre zvýšenie dane z nehnuteľnosti pri schvaľovaní VZN č. 8/2019 na minuloročnom decembrovom
zasadnutí Mestského zastupiteľstva bola funkčná a efektívna podnikateľská
situácia na trhu s predpokladom jej trvania aj v budúcom období. V prípade
ukončenia pandémie a oživenia ekonomiky podnikatelia nemajú výhrady,
aby daň z nehnuteľnosti bola znovu navýšená na úroveň schválenú a prijatú
VZN 8/2019.
Žiaľ, situácia sa dramaticky až tragicky zmenila a objektívne dôvody pre
vyššiu úroveň dane z nehnuteľnosti sa nenaplnili, a naopak, majú neefektívny
až likvidačný charakter.
Veríme, že vážená primátorka, poslanci a ostatné personálne elity mesta
si uvedomujú, že hodnoty, ktoré sú relevantné pre hospodársky a sociálny
rozvoj mesta sa tvoria v podnikateľskej sfére a v súvislosti s tým prijmú ďalšie
opatrenia, ktorými sa zabezpečí udržanie a rozvoj podnikateľského a hospodárskeho potenciálu v meste a regióne.
Sme presvedčení, že mesto Svidník na princípe solidarity a lojality podporí
naše požiadavky a tým pomôže aspoň čiastočne zmierniť negatívne dôsledky
podnikateľskej a hospodárskej recesie.
V konečnom dôsledku na záchrane podnikateľských subjektov bude profitovať aj Mesto Svidník a jeho občania tým, že sa udrží úroveň zamestnanosti,
ktorá je hlavným finančným zdrojom príjmov z podielových daní pre mesto.
V očakávaní rešpektovania uvedených argumentov akceptovaním našich
požiadaviek sme s pozdravom.
Tibor Demko,
prezident Klubu podnikateľov mesta a regiónu Svidník

Svidnícky mestský parlament bude musieť rokovať aj v čase pandémie
V súvislosti s otvoreným listom svidníckych podnikateľov primátorke a mestským poslancom
sa vráťme do decembra minulého roka, kedy poslanecký zbor o zvýšení miestnych daní a poplatkov na návrh vedenia mesta rokoval.
Poslanec Pavel Olejár kritizoval, že sa a pridal sa k nim aj poslanec Kamil nedajú adekvátne nahradiť. Takto
vedenie mesta vôbec nesnažilo hľa- Beňko. Proti zvyšovaniu daní a po- je nastavený princíp financovania
dať iné riešenie, len finančnú ťarchu platkov boli poslanci Adrián Labun, samospráv. Ak štát prijme legislatívu
prenieslo na plecia občanov.
Pavel Olejár, Peter Pilip, Katarína šitú na mieru aj pre samosprávy a
Pridala sa aj poslankyňa Katarína Siváková a Ján Vook.
rozviaže nám v niektorých rozpočtoSiváková, ktorá sa takisto vyjadrila
Dnes, po otvorenom liste podnikate- vých oblastiach ruky, tak výpadky v
proti zvyšovaniu poplatkov za komu- ľov a vzhľadom na ekonomicko-soci- rozpočte v určitej miere budeme môcť
nálny odpad.
álnu situáciu po prepuknutí pandémie dočasne kompenzovať,“ reagovala
Kritika smerovala aj k zvyšovaniu koronavírusu sme sa vedenia mesta PR manažérka mesta Svidník Kristína
daní z nehnuteľností. Prišiel s ňou pýtali, čí prípadné zníženie miestnych Tchirová a my pripomeňme, že oproti
poslanec Peter Pilip. „Uvedené
schválenému mestského
zvýšenie daní a poplatkov zhorrozpočtu budú Svidníku z
ší podnikateľské podmienky a
podielových daní od štátu
prostredie, zhorší efektívnosť,
v tomto roku chýbať dezníži úroveň zamestnanosti, zníži
siatky a je pravdepodobné
podielové dane a nadväzne aj
že až stovky tisíc eur. Ako
príjmy mesta a tým sa urýchli jeho
mesto vníma požiadavky
ďalší úpadok,“ zdôraznil poslanec
podnikateľov ohľadom
Peter Pilip.
miestnych daní? „Vlastné
Nuž a poslankyňa Katarína
príjmy mesta tvoria menej
Siváková zdôraznila, že súhlasí
ako 16 % celkových bežMestskí poslanci Peter Pilip a Katarína Siváková ných príjmov. Tie sú tvos kolegom Petrom Pilipom a podporuje jeho postoj, pokiaľ ide o vlani v decembri zvyšovanie miestnych daní a rené príjmami z nájmov,
poplatkov kritizovali a boli proti
dane z nehnuteľností. „Myslím si,
správnymi poplatkami,
že naši občania a podnikatelia si
pokutami, atď. Platenie
nezaslúžia pod stromček zvýšenie
daní prichádza do úvahy. Zvlášť, ak miestnych daní je o zodpovednosti a
daní a poplatkov.“
je jasné, že mesto od štátu dostane disciplinovanosti občanov. My nevieSpolu upozornili na ťažké podni- omnoho menší balík peňazí podie- me teraz povedať, ako si budú túto
kanie v kraji pod Duklou, ktorý patrí lových daní, než bolo plánované. povinnosť občania plniť. Ale musíme
medzi najmenej rozvinuté okresy na „Reálne môžeme hovoriť o výpadku v rátať s možným výpadkom z tejto
Slovensku. Zvýšenie miestnych daní podielových daniach, ktoré prichádza- časti mestského príjmu, ale súčasne
a poplatkov sa však stalo realitou. Za jú zo štátu. Nielen mesto Svidník, ale apelujeme na plnenie tejto povinnosti,
hlasovali poslanci klubu Pre Svidník aj všetky ostatné samosprávy prídu o len tak budeme vedieť zabezpečiť
Peter Breznoščák, Michal Goriščák, nemalé peniaze v svojich rozpočtoch. všetky funkcie mesta a v tom napr.
Ján Hirčko, Michal Iľkanin, Vladimír Rozpočet každej samosprávy je vo vývoz odpadu, činnosť zberného
Kaliňák, Matúš Majda, Jozef Po- vysokej miere tvorený daňovými príj- dvora, verejné osvetlenie a podobperník, Vladimír Žak, Martin Ždiňak mami, ich výpadky sa v skutočnosti ne,“ vyhlásila PR manažérka mesta

Svidník Kristína Tchirová a vyjadrila
sa aj samotná primátorka: „Podnikatelia sa na mesto obrátili formou listu
a požiadali o odklady platenia nájomného a zníženie daní. O požiadavke
zníženia daní môže rozhodnúť iba
mestské zastupiteľstvo. Celá situácia
predstavuje schému uzavretého kruhu. Podnikatelia tvoria hospodárstvo,
zamestnávajú a prinášajú príjmy do
verejnej správy. Na druhej strane
verejná správa zabezpečuje verejné
potreby, funkčnosť štátu a rozvoj. Bez
seba nemôžu existovať. Sme necelý
mesiac od vypuknutia pandémie, v
prvom rade sme riešili všetky aspekty
zabezpečujúce ochranu zdravia našich obyvateľov a v blízkej budúcnosti
sa budeme venovať dopadom celej
situácie na ekonomiku. Vo viacerých
bodoch čakáme aj na postoj štátu,
kde musia byť urobené zmeny v
zákonoch - o pomoci občanom, o
kompenzácii výpadku príjmov pre
podnikateľov a podobne. V najbližších dňoch budeme vedieť viac.“
Primátorky sme sa preto pýtali na to,
či nie je potrebné zvolanie zasadnutia
svidníckeho mestského parlamentu?
„Zvolanie Mestského zastupiteľstva
je potrebné a očakávame zmeny
príslušnej legislatívy, aby sme ho
mohli uskutočniť. 2. apríla 2020
Národná rada SR schválila pravidlá
finančnej disciplíny, ktoré samosprávy
pre zvládnutie situácie požadovali.
S uvedenými zmenami pracujeme,
aby sme pripravili návrhy opatrení
pre nasledujúce obdobia a zvoláme
zastupiteľstvo akonáhle nám to bude
umožnené.“
(ps)
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MESTSKÍ ÚRADNÍCI SA VRÁTILI DO ROBOTY,
otázku platov a odmien by mali kompetentní riešiť
Zamestnanci Mestského úradu vo Svidníku chodia do práce,
prísne dodržujú hygienické opatrenia a pracujú na nariadených
úlohách, ktorých nie je málo.
Tvrdí to PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. Zamestnanci,
ktorých pracovná činnosť je v prevažnom rozsahu zameraná na prácu s
klientom, majú podľa nej určenú prácu

iného druhu, prípadne vypomáhajú na
iných odboroch. „Od prvého apríla je
platná nová smernica o pracovnom
čase zamestnancov mesta Svidník,
ktorá počas mimoriadnej situácie
zavádza prísnejšie pravidlá pracovného režimu. Zamestnanci mesta
pracujúci na mestskom úrade majú
pracovný čas určený pevne od 7:30 h
do 15:30 h. V zmysle zákonníka práce
je počas mimoriadnej situácie možné
dohodnúť aj prácu z domu. Zaviedli
sme pravidlo, že zamestnanci môžu
prácu z domu vykonávať najskôr po
šiestich hodinách pracovného času,“
vysvetlil prednosta Mestského úradu
vo Svidníku Miroslav Novák.
Primátorka Marcela Ivančová prednostu doplnila: „Uvedomujeme si,
že vykonávame službu verejnosti a
práve v tomto náročnom čase, na
ktorý nikto nebol pripravený, zastávame názor, že sa nemôžeme úplne
izolovať. Úradné hodiny pre styk s

verejnosťou sme museli zrušiť do
odvolania, ale mestský úrad je plne
funkčný.“
Život podľa primátorky prináša
rôzne situácie, preto verejnosti otvorili klientske centrum každý pracovný
deň v čase od 8.00 h do 11.0 hod. a v
stredu aj v poobedňajších hodinách v
čase od 12.30 h do 15.30 h. „Niektoré
úrady sa v tejto ťažkej situácii postavili
razantne a úradné hodiny zrušili bez
výnimky. My sme tu pre občanov
denne, síce s obmedzeniami, ale
pracujeme,“ podotkla Marcela Ivančová a podľa mestského prednostu
Miroslava Nováka úradníci musíme
konať v zmysle zákona.
Súčasná situácia veľmi komplikuje
vybavovanie aj bežnej agendy s verejnosťou. Pre funkčnosť úradného
systému je podľa Miroslava Nováka

nevyhnutné, aby došlo aj k zmene
legislatívy, ktorá odstráni zbytočnú a
niekedy komplikovanú legislatívu.
***
AKÉ VÝPLATY
DOSTANÚ ÚRADNÍCI?
Nás však zaujímalo aj to, ako je
v súčasnej situácii zabezpečené
odmeňovanie zamestnancov Mestského úradu vo Svidníku - či došlo
ku kráteniu úväzkov alebo či došlo
k iným úpravám platov. Prípadne,
aké finančné opatrenia vzhľadom
na situáciu boli prijaté. „Úprava odmeňovania bude určite predmetom
rokovaní a prípravy komplexného
balíka pre udržanie vyrovnaného
mestského rozpočtu. Nechceme
konať rýchlo a nepremyslene. Veľmi
pozorne vnímame situáciu na celom
území Slovenskej republiky. Za mesiac marec budú výplaty vyplatené
štandardne bez znižovania. Situácia
logicky odôvodňuje zastaviť akékoľvek prémie a odmeny, to považujeme
za samozrejmosť,“ napísala nám v
odpovediach PR manažérka mesta
Svidník Kristína Tchirová s tým, že
opatrenia, ktoré bude mesto Svidník
prijímať, rovnako ako aj zvyšok obcí a
miest, je závislé od celkového rozpočtu verejnej správy a ekonomických
opatrení, ktoré prinesie Vláda SR.
O tom, aké opatrenia zásadného
charakteru mesto zavedie, rozhodnú
poslanci mestského zastupiteľstva
spoločne s primátorkou mesta, ale

bez rýchlej zmeny legislatívy to nepôjde,“ podotkla Kristína Tchirová a my
sme sa zaujímali aj plat primátorky,
respektíve ďalšieho vedenia mesta
a takisto aj o odmeny mestských
poslancov.
***
ZNÍŽIA SI POSLANCI ODMENY?
BUDÚ VÔBEC ROKOVAŤ?
Rovnako sme chceli vedieť aj to, či
nie je potrebné, aby napriek a možno
práve kvôli koronavírusu zasadlo aj
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku?
Napríklad k téme platov či odmien.
„Bez zmeny zákona nemôže pani
primátorka zvolať mestské zastupiteľstvo, rokovať a prijímať rozhodnutia.
Ak zmenu zákona Národná rada SR
schváli, mestské zastupiteľstvo bude
určite prijímať rozhodnutia. Otázka
odmien poslancov môže byť jedna z
tém, aj keď nie najdôležitejšia a môže
byť vyjadrený postoj aj k tejto téme.
Primátorka mesta Svidník poberá od
začiatku svojho funkčného obdobia
minimálny primátorsky plat bez akéhokoľvek navýšenia,“ zdôraznila PR
manažérka mesta Svidník Kristína
Tchirová.
Z jej slov vyplýva, že znižovať plat
primátorky sa nedá, keďže poberá
zákonom stanovený minimálny plat,
navýšený plat oproti zákonom stanovenému minimálnemu platu má
akurát hlavný kontrolór mesta Svidník
Ivan Sagan.
(ps)

Otvorí Svidník niektorú zo školských jedální, resp. kuchýň?
Vyzerá to tak, že školské kuchyne škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník sa na výdaj či rozvoz stravy otvárať nebudú.
Vyplýva to z informácií, ktoré nám poskytla PR manažérka mesta
Svidník Kristína Tchirová.
O možnosti otvoriť školské kuchyne na výdaj a rozvoz stravy informoval minister školstva Branislav
Gröhling s tým, že bližšie usmernenia poskytne hlavný hygienik SR a
definitíva je na rozhodnutí príslušných zriaďovateľov škôl, v našom
prípade mesta Svidník.
„Vyjadrenia ministrov a predsedu
vlády pozorne sledujeme a na-

riadenia aplikujme a odporúčania
zvažujeme.
Rovnako je to aj s vyhlásením
ministra školstva na tlačovej besede. V tomto prípade sme očakávali
stanovisko Hlavného hygienika SR
a určenie podmienok, za akých sa
môže prevádzkovať školská jedáleň.
Dnes (v piatok min. týždeň - pozn.
red.) nám bola doručená správa

od RÚVZ s aktuálnou informáciou
- „Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození
verejného zdravia.“
Opatrenie hovorí, akým spôsobom
môže byť realizovaná príprava a
výdaj stravy pre seniorov a sociálne
znevýhodnené deti, prostredníctvom
zariadení školského stravovania.
Podmienky hovoria napr. o tom, že
sociálne znevýhodneným deťom sa
môže poskytovať len suchá strava
a ďalšie špecifické nariadenia pre
dezinfekciu prepravného vozidla, či
na balenie stravy.
V meste Svidník máme viaceré

reštauračné zariadenia, ktoré teraz
maximálne vychádzajú v ústrety
svojim klientom a vedia promptne
reagovať na potreby zákazníkov,
preto nateraz nebudeme pristupovať
k poskytovaniu stravy prostredníctvom školských jedální. Touto
možnosťou sa budeme zaoberať, ak
bude vzrastať požiadavka zo strany
seniorov alebo znevýhodnených
skupín, tak ako je to špecifikované
v opatreniach ÚVZ SR,“ informovala
nás PR manažérka mesta Svidník
Kristína Tchirová.
(ps)
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Ako budú vyzerať obrady Veľkej noci
a Paschy Christovej v mimoriadnej situácii?
Zákaz konania verejných bohoslužieb či svätých liturgií kvôli
zabráneniu šíreniu pandémie koronavírusu platí i naďalej a týka
sa aj obdobia sviatkov Veľkej noci podľa gregoriánskeho, ale i
podľa Juliánského kalendára, ktorým sa riadia pravoslávni veriaci a Veľkú noc, teda Paschu Christovu slávia o týždeň neskôr,
teda v nedeľu 19. apríla.
Prinášame preto informácie a rady,
ktoré veriacim poskytujú jednotlivé farnosti.
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
Obrady Veľkého týždňa a Veľká noc sa tento rok slávia bez fyzickej účasti
veriacich. Počas celého obdobia trvania pandémie sú veriaci dišpenzovaní od
povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Odporúča sa, aby sa pripojili prostredníctvom médií k vysielanej svätej omši a nezabúdali na prax duchovného sv.
prijímania.
Farský kostol Božského Srdca vo Svidníku je otvorený iba pre súkromnú
modlitbu bez toho, aby sa organizovali akékoľvek spoločné náboženské úkony,
a za predpokladu, že sa naraz nezhromaždí viac osôb a zaručí sa splnenie
požiadavky na fyzickú vzdialenosť medzi osobami.
Kostol bude otvorený na Bielu sobotu od 8.00 ráno do 18.00. V tomto čase
je možné vykonať súkromnú modlitbu. V kostole ostávame v krátkej modlitbe
a odchádzame. Všetko za predpokladu, že sa naraz nezhromaždí viac osôb
a zaručí sa splnenie požiadavky na fyzickú vzdialenosť medzi osobami. Je
povinné rúško a dodržať predpísanú vzdialenosť medzi osobami.
Požehnanie veľkonočných jedál v tomto roku sa nekoná tradičným spôsobom za účasti kňaza. Vykoná ho otec alebo matka pri rodinnej modlitbe
pred spoločným stolovaním. Modlitba požehnania veľkonočného jedla bude
umiestnená v kostole, aby bola k dispozícii veriacim, ktorú si môžete zobrať
na Bielu sobotu.
Želáme Vám požehnanú Veľkú noc! Duchovní otcovia
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
V Nedeľu Paschy zrána sa zíde rodina pri spoločnom stole, na ktorom sú v
košíku pripravené paschálne jedlá. Poruke sa nachádza aj nádoba so svätenou
vodou a zväzok vetvičiek, slúžiacich ako kropenička.
Hlava rodiny: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože
náš, zmiluj sa nad nami.
Prítomní: Amen.
Na to všetci zaspievajú tropár Paschy: Kristus slávne vstal z mŕtvych, * smrťou
smrť premohol * a tým, čo sú v hroboch, * život daroval. (3x)
Potom hlava rodiny prednesie túto modlitbu:
Pane Ježišu Kriste, Synu a Slovo živého Boha, pre spásu človeka si znášal
trápenia a uloženie do hrobu, no tretieho dňa si vstal z mŕtvych podľa Písem.
Vieme, že paschálne pokrmy, ktoré sme pripravili, aby ich posvätenie bolo
plnohodnotné, má vykonať tebou posvätený služobník. Keďže nám však tento
rok nebolo dopriate slávenie najväčších tajomstiev našej viery v chráme spolu
s kňazom a ostatnými veriacimi, vrúcne ťa prosíme, aby si teraz nehľadel na
naše hriechy, ani na našu nedostatočnosť, ale aby si napriek všetkému milosrdne posvätil pokrmy, ktoré sme ti predložili: či už rôzne druhy mäsa, ktoré
nám pripomínajú bezchybného Baránka, obetovaného za naše previnenia,
alebo aj syry, vajcia a ostatné jedlá. Veď ty si Boh dobrý, súcitný a milujúci
človeka a mi ty vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz vždycky
i na veky vekov.
Prítomní: Amen.
Na to hlava rodiny pokropí svätenou vodou paschálne pokrmy,
pričom povie:
Pane, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami, amen.
Následne sa všetci spolu modlia:
Osvieť sa, osvieť sa, nový Jeruzalem. * Hľa, sláva Pánova ťa ožiarila. * Raduj
sa plesaj teraz, Sion. * A ty, prečistá Bohorodička, ** teš sa zo vzkriesenia
svojho Syna.
Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch,
život daroval. * Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Hlava rodiny: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, na príhovor svojej prečistej

Pandémia koronavírusu ovplyvnila aj veľkonočné sviatky. Obrady
sa tento rok slávia bez fyzickej účasti veriacich...
Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých zmiluj
sa nad nami a spas nás, hriešnych, lebo si dobrý a láskavý k ľuďom, amen.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Na Veľký piatok je možnosť prísť sa pokloniť Božiemu hrobu od cca 15:30
do 20:00 hod. a na Veľkú sobotu od 08:00 do 12:00 hod. Je nutné používať
ochranné prostriedky a dodržiavať všetky pokyny. Všetky obrady Paschy sa
slávia za zatvorenými dverami.
Posvätenie veľkonočných pokrmov nebude formou, na akú sme zvyknutí
(bolo by nebezpečenstvo zhromaždenia väčšieho počtu ľudí).
Kňaz sa v chráme za zatvorenými dverami pomodlí celú modlitbu požehnania veľkonočných pokrmov s úmyslom a požehnaním pre celú farnosť.
Odporúčame veriacim, aby sa pred požitím veľkonočných jedál spoločne v
rodine pomodlili, tak ako to majú vo zvyku. V tomto prípade je najvhodnejšie
zaspievať predovšetkým tropár Christos voskrese, prípadne aj prečítať jedno
z veľkonočných evanjelií (Mt 28, 1 - 10, Mk 16, 1 - 8, Lk 24, 1 - 12, Jn 20,
1 - 8) alebo prológ Jánovho evanjelia Jn 1, 1 - 17.
Zároveň v tomto výnimočnom prípade je možné, že napr. otec rodiny alebo
najstarší v rodine (rodina ako domáca cirkev) vyslovujúc slová „V mene Otca
i Syna i Svätého Ducha. Amen.“ pokropí svätenou vodou pokrmy, ale nie je
to nutné. V tejto situácii je vhodné pripomenúť, že aj keď je svätenina posvätenia veľkonočných pokrmov veľmi hodnotná, potrebná a aj veľmi pekná
a typická pre našu cirkev, predsa to nie je najdôležitejšia duchovná súčasť
veľkonočného slávenia.
o. Pavol Fenik, správca farnosti
PRAVOSLÁVNA FARNOSŤ SVIDNÍK
Všetky obrady sú neverejné. Veľký štvrtok - 17.00 hod.: Strasti I. Christa,
Veľký piatok - 17.00 hod.: Večerňa s výnosom plaščenici (položenie I. Christa do hrobu), Voskresenie - 19.4. 2020: začiatok bohoslužieb od 7.00 hod.:
Voskresná Utreňa a o 8.15 hod.: Liturgia - priamy prenos. Link priameho
prenosu upresníme cez internet a na tabuli. Pripomínam, že bohoslužby budú
bez účasti veriacich.
Online prenos Paschálnych bohoslužieb z Pravoslávneho chrámu sv.
Trojice vo Svidníku bude vysielaný prostedníctvom YouTube kanála: https://
www.youtube.com/c/JozefMicenkoJM/live alebo https://www.youtube.com/c/
JozefMicenkoJM, kde si môžte daný live stream vyhľadať.
Ďakujeme firme ELKVANT za zabezpečenie internetového pripojenia a firme
JACO security za zapožičanie video techniky.
prot. Ján Sovič, správca Pravoslávnej cirkevnej obce vo Svidníku
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Ochranné štíty z 3D tlačiarne pre záchranárov i dobrovoľníkov SČK
Dvadsať ochranných štítov pre svidníckych záchranárov a
desať pre dobrovoľníkov SČK, ktorí majú byť pripravení pre
prípadnú pomoc, zabezpečil riaditeľ Územného spolku SČK vo
Svidníku Slavomír Sakalik.
Ochranné štíty tlačí na 3D tlačiarni zoskupenie nazvané Pomoc nemocnici, ktoré Slavomír Sakalik oslovil s prosbou o pomoc. „Toto združenie som
našiel cez internet a oslovil som ich, či by nám nevedeli pomôcť. My sme
ako Slovenský Červený kríž totiž boli požiadaní Sekciou krízového riadenia
Ministerstva vnútra SR s prosbou o súčinnosť, napríklad priamo na hraničnom
priechode Vyšný Komárnik - Barwinek a chcel som, aby naši dobrovoľníci boli
podľa možností čo najviac chránení. Preto som pre nich požiadal ochranné
štíty a keď sa o tom dozvedeli záchranári vo Svidníku, poprosil ma, či by som
nevedel pomôcť aj im. Požiadal som preto už spomínané združenie a vyšli mi
v ústrety,“ vysvetlil Slavomír Sakalik.
Dvadsať ochranných štítov vytlačených na 3D tlačiarni odovzdal dvom osádkam záchranárov vo Svidníku - RZP a RLP - v pondelok minulý týždeň.
(ps)

TV LUX prinesie počas veľkonočných sviatkov viaceré mimoriadne prenosy
TV LUX prinesie počas veľkonočných sviatkov viaceré mimoriadne prenosy. Okrem tradičných prenosov z Vatikánu odvysiela
naživo aj slávenie Veľkonočného trojdnia z Katedrály sv. Martina
v Bratislave. Veľká noc bude tento rok vzhľadom na situáciu
pandémie koronavírusu slávená bez účasti veriacich.

PREHĽAD VEĽKONOČNÝCH PRENOSOV
KVETNÁ NEDEĽA 5. 4.
11:00 Svätá omša z Vatikánu
18:30 Svätá omša z kaplnky TV LUX
20:00 Modlitba za odvrátenie epidémie
- priamy prenos z Národnej baziliky v Šaštíne
ZELENÝ ŠTVRTOK 9. 4.
9:30 Svätá omša svätenia olejov
(z Katedrály sv. Martina
v Bratislave)
18:00 Svätá omša na pamiatku
Pánovej večere
(z Vatikánu)
20:00 Svätá hodinka
z Getsemanskej záhrady
(priamy prenos zo Svätej zeme)
VEĽKÝ PIATOK 10. 4.
15:00 Slávenie utrpenia a smrti Pána (z Katedrály sv. Martina v Bratislave)
18:00 Umučenie Pána (z Vatikánu)
21:00 Krížová cesta z Námestia sv. Petra (priamy prenos z Vatikánu)
BIELA SOBOTA 11. 4.
19:30 Veľkonočná vigília (z Katedrály sv. Martina v Bratislave)
21:00 Veľkonočná vigília (priamy prenos z Vatikánu)
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 12. 4.
9:30 Svätá omša z Katedrály sv. Martina v Bratislave
11:00 Svätá omša z Vatikánu
12:00 Urbi et Orbi - priamy prenos z Vatikánu
18:30 Svätá omša z kaplnky TV LUX
20:00 Modlitba za odvrátenie epidémie
- priamy prenos z Národnej baziliky v Šaštíne
VEĽKONOČNÝ PONDELKOK 13. 4.
7:00 svätá omša z kaplnky TV LUX
12:00 Raduj sa, nebies Kráľovná (priamy prenos z Vatikánu)
18:30 svätá omša z kaplnky TV LUX
TV LUX zároveň pozýva veriacich pozrieť v jej archíve tlmočené homílie
Svätého Otca z ranných svätých omší v Dome sv. Marty vo Vatikáne.
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Darovanie krvi sa vo svidníckej nemocnici, našťastie, opäť rozbehlo
Nemocnice, vrátane tej svidníckej už niekoľko týždňov hlásia
pokles pravidelných darcov krvi. Ľudí vyzývali nielen zdravotníci. Všetci svorne, napríklad aj s politikmi odkazovali, aby sa
nebáli, na prvé miesto kladú hygienu.
Bolo šesť hodín ráno, streda 1. apríla. Aj vo svidníckej nemocnici, samozrejme, platia prísne zdravotno-bezpečnostné opatrenia. Darcovia krvi však už
prichádzali. „Telefonoval som ešte v pondelok, lebo som sa informoval,
že či môžem a za akých okolností môžem darovať krv,“ povedal nám
rímskokatolícky kňaz z Breznice Andrej Spišák. Darovať krv do svidníckej
nemocnice prišiel aj s bratom - dvojčaťom, rovnako kňazom Jozefom, ktorý
pôsobí v Radome. „Brat sa informoval, že ako máme postupovať. Máme
tú výhodu, že jeden vybavuje, druhý robí,“ usmial sa kňaz Jozef Spišák.
Pri vstupe do nemocnice všetkým merajú teplotu a týka sa to aj darcov
krvi. Všetkých sa navyše pýtajú, či boli v zahraničí, či boli v kontakte s ľuďmi,
ktorí sa vrátili zo zahraničia. Rúško na tvári je povinné, rukavice dobrovoľné,
nahrádza ich dezinfekcia. Primárka Hematologicko-transfúzneho oddelenia
Nemocnice Svet zdravia vo Svidníku Erika Hnatová podotkla, že popri tom
všetkom sa navyše darcov krvi pýtajú aj na prípadné zdravotné ťažkosti. Až
potom môžu prejsť priamo na odberové pracovisko, kde nasledujú tradičný
postup darovania krvi. „Ja to považujem za samozrejmosť,“ povedal na
margo darovania krvi kňaz Andrej Spišák a jeho brat Jozef doplnil: „Neberiem
to ako za povinnosť, ale ako za takú službu.“
Medzi minulotýždňovými takmer šesťdesiatimi darcami boli aj takí, čo pri
pandémii váhali. „Pred dvomi týždňami som rozmýšľala, ale keď bola tá
výzva, tak som zmenila svoj názor a som tu,“ povedala jedna z darkýň
krvi a pridala sa aj ďalšia. „Nie, neprišla som dnes sama, mám tu aj dcéru,
prvodarkyňu, lebo chcela ísť, tak som ju zobrala so sebou.“
Dodajme, že aj vo svidníckej nemocnici pri darovaní krvi prihliadajú aj na
veľkosť priestorov a počet ľudí v nich. „Áno, dbáme na to a všetko robíme
tak, aby sa nám tu nehromadilo viac darcov, aby sme mohli dodržiavať
bezpečnostné odstupy,“ dodala primárka Erika Hnatová.
(ps)

Stonásobný darca krvi Marián Cerula

Kto daroval krv?
V stredu 1. apríla 2020 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 59 bezpríspevkových darcov:
Emil Haninčik (41), Peter Novotňák (75), Matúš Michalko (8), Jozef Manduľa
(64), Jana Burjaková (32), Anna Jakubová (17), Kristína Jakubová (prvodarca),
Jozef Spišák (13), Andrej Spišák (9), Ladislav Hanik (4), Miroslav Štoffa (47),
Ľuboš Jurečko (12), Katarína Volohdová (34), Vladimír Štefančík (27), Marek
Baran (8), Dana Pastirčáková (19), Róbert Kaňuk (4), Jaroslav Teraz (15),
Viliam Podolák (13), Martina Fedešová (prvodarca), Monika Marčišinová
(prvodarca), Dominika Raková (8), Patrícia Raková (16), Vladislav Slimák (6),

Prvodarca Rastislav Sivulič (vpravo)

Natália Potomová (2), Ján Siňar (31), Pavol Burda (37), Anna Štegerová (7),
Petra Kukalecová (4), Pavol Rím (3), Ivan Pecuch (prvodarca), Jana Haleková

Krv darovali aj dvojičky - kňazi

(6), Marián Cerula (100), Zuzana Konárová (12), Ivana Gimová (4), Tomáš
Gima (prvodarca), Kristína Gonosová (5), Juraj Gibej (48), Martin Štefanco
40), Róbert Bzdiľ (3), Ľubica Maliňaková (3), Marta Hvizdová (42), Jarmila
Palidrabová (4), Erik Belina (9), František Tkač (18), Peter Juško (78), Jozef
Jacenko (3), Peter Kaliňák (3), Rastislav Sivulič (prvodarca), Alena Lešková
(5), Ingrid Lukáčová (12), Jozef Černiga (7), Natália Renčková (prvodarca),
Radka Varga Baková (2), Miroslava Sochovičová (prvodarca), Zdenko Varga
(prvodarca), Igor Tabiš (53), Radka Vaňušaniková (3), Vladislav Sejkanič
(8).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku
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Koronavírus posunul náhradnú výsadbu stromov na jeseň
V meste Svidník realizovali výrub stromov na základe rozhodnutia, ktoré vydala obec Nižný Orlík na základe podanej žiadosti
samotného mesta Svidník.
„Mrzí nás každý vyrúbaný strom a preto budeme dbať na intenzívnu výsadbu.
Sme svedkami toho, že stromčeky, ktoré si pred rokmi občania sami iniciatívne
posadili, teraz zabraňujú slnečným lúčom, poškodzujú autá, ohrozujú chodcov
a majú aj negatívny vplyv na alergikov. Preto si myslíme, že postupnej revitalizácii porastov v meste je potrebné sa venovať,“ informovala PR hovorkyňa
mesta Svidník Kristína Tchirová.
Ešte vo februári sa v meste uskutočnila miestna obhliadka za účasti žiadateľa,
správcu verejnej zelene TS mesta Svidník a zástupcu Štátnej ochrany prírody
a krajiny Prešov, kde boli posúdené dôvody výrubu požadovaných stromov.
Išlo o dreviny druhu: smrek, tuja, topoľ, smrekovec opadavý, borovica, čerešňa,
jabloň a javorovec jaseňolistý.
Podľa hovorkyne, tieto stromy boli poškodené, prestarnuté, na koreňovom
systéme bola hniloba, boli pod oknami bytových domov, boli biologický aj
staticky narušené s vyschnutými konármi v korune, čo hlavne vo veternom
počasí, ktoré je v súčasných klimatických pomeroch pomerne časté, spôsobovalo padanie konárov a reálne hrozilo poškodenie zdravia a majetku
Obec Nižný Orlík vydala súhlas na výrub 20 kusov stromov nachádzajúcich sa
v intraviláne mesta Svidník, napríklad na Komenského ulici, Mládeže pri K4,
8. mája za Lidlom, 8. mája 637,635, Duklianskej 641, Sov. hrdinov 241, pri
SPŠ, pred administratívnou budovou, na Uliciach gen. Svobodu, Čsl. armády,
v parku Ľ. Svobodu a v areáloch materských škôl.
Za výrub bola uložená povinnosť zrealizovať náhradnú výsadbu v počte 40
kusov drevín na pozemku mesta v termíne do 30. novembra 2022. Splnenie
tejto povinnosti bude mesto kontrolovať.
Výrub realizoval správca verejnej zelene a to Technické služby mesta
Svidník.

Okrem povinnej náhradnej výsadby, mesto v roku 2019 vysadilo 35 stromov
ako Picea „Conica“, Javor „Elegant“, Lipa „Fastigiata“ Jedľa „Kaukazska,
Jedľa „Ojinená“ v rôznych lokalitách mesta. „Záleží nám na tom, aby sme
nové, šľachtené a vhodné tipy stromov dostali do obytných zón i do parkov.
Pri poslednom sadení stromov v jeseni sme preto dbali na nákup stromov s
väčším priemerom, nízkymi alergénmi a rovnako aj vhodnosťou vzrastu do
obytných zón.
V roku 2020 budeme pokračovať vo výsadbe stromov a revitalizácii zelene v
meste - pristúpime k alejovej a parkovej výsadbe. Pôvodne bola táto výsadba
plánovaná v jarnom období (marec), ale vzhľadom na okolnosti súvisiace s
koronavírusom sme nútení odložiť túto výsadbu na jesenný termín,“ uzavrela
PR hovorkyňa mesta Svidník Kristína Tchirová.
(pn)

V meste Svidník vyrúbali 20 kusov stromov

Vážení spoluobčania - seniori!
či v drogérii. Polícia taktiež žiada občanov, aby nevpúšťali do svojich príbytkov
neznámych ľudí, ktorí sa pokúšajú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech.
V tejto mimoriadnej situácií s cieľom znížiť riziko infekcie polícia odporúča
riadiť sa štátom prijatými opatreniami k zabráneniu šírenia vírusu COVID-19,
ktorý spôsobuje respiračné ochorenie.
V prípade podozrenia na akékoľvek podvodné konanie kontaktujte políciu
na tel. č. 158.
Zároveň polícia prosí všetkých spoluobčanov o mimoriadnu disciplinovanosť,
tolerantnosť a ľudskosť.
Igor Pavlik, KRPZ v Prešove

inzercia

Policajti v niektorých okresoch zaznamenali v posledných týždňoch niekoľko
pokusov podvodníkov vyťažiť z mimoriadnej situácie a „hyenisticky“ sa priživiť
na dôchodcoch.
Podvodníci kontaktujú seniorov a chcú im napríklad merať teplotu, ponúkajú
pochybné lieky, dezinfekcie či rúška. Seniorov dokonca oslovujú, že im spravia
nákup a žiadajú peniaze vopred. Polícia preto upozorňuje hlavne starších ľudí,
aby nikomu nedávali peniaze vopred a v prípade potreby v prvom rade oslovili
rodinných príslušníkov, susedov či ľudí, ktorých poznajú.
Policajti zároveň pripomínajú, že žiaden zdravotník nechodí domov merať
teploty. Zdravotnícky a dezinfekčný materiál je najlepšie kupovať len v lekárni

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Emília Fatľová (1938, Stropkov), Anna Juhasiková (1933, Giraltovce), Anna
Pagáčová (1932, Prešov), Pavlina Gregová (1931, Medzilaborce), Margita
Hurná (1937, Breznica), Terézia Sykorová (1955, Jakubovany), Oľga Boršovská (1984, Svidník), Michal Demjan (1933, Brusnica), Alžbeta Borcová
(1942, Breznica), Anna Skalská (1942, Svidník), Michaela Štefanišinová (1977,
Rovné), Jozef Bogdan (1959, Vyškovce), Ján Ducár (1957, Svidník), Helena
Steranková (1936, Krásny Brod), Miron Chromej (1942, Medzilaborce), Jozef
Koložvary (1954, Stropkov), Mária Zavidná (1939, Oľšavka), Jozef Tutoky
(1942, Šemša), Anna Vargová (1942, Breznica), Miroslav Vavrek (1959, Potoky), Jozef Farkaš (1957, Svidník), Anna Kocáková (1955, Medzilaborce),
Verona Bobáková (1931, Baňa), Anna Rusinková (1928, Stropkov), Ján Halaj
(1957, Svidník), Peter Kurilec (1932, Svidník), Mgr. Mária Červeňáková (1952,
Beňadikovce), Štefan Šlosár (1955, Humenné).
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Osobnosti našich ulíc
Tento rok sa naše mesto nesie v znamení 665. výročia prvej
písomnej zmienky o Svidníku. Pri tejto príležitosti pokračujeme v
seriáli o osobnostiach nášho mesta. Tento týždeň Vám priblížime
osobu doktora práv Adolfa Goldbergera.
Adolf Goldberger bol rodákom zo Spišských
Vlách. Narodil sa 2. 6. 1889. Bol jedným zo
zakladajúcich členov komunistickej strany v
podduklianskej oblasti.
Do Svidníka prišiel ako mladý advokát v roku
1920. Už ako študent sa zoznámil s marxistickoleninskou teóriou. Bol to veľký vlastenec, bojovník
za práva pracujúceho človeka. Hájil záujmy robotníkov, maloroľníkov a dedinskej chudoby. Od
chudobných roľníkov nezobral ani halier, ba boli
prípady, že za svoje vlastné peniaze kúpil kolky potrebné na súdnu žiadosť.
Poukazoval na reálne nebezpečenstvo fašizmu. Po mníchovskom diktáte a
najmä po vypuknutí druhej svetovej vojny Adolf Goldberger hľadal príležitosť
opustiť Svidník a odísť do Sovietskeho zväzu. To sa mu však nepodarilo. Jeho
životné osudy sú doteraz zastreté rúškom tajomstiev. Posledné správy o ňom

sú z Poľska. Pravdepodobne tam bol uväznený a v koncentračnom tábore v
Osvienčime popravený.
Prejavom úcty a uznania za jeho prácu bolo pomenovanie jednej zo svidníckych ulíc jeho menom v roku 1974 a pomenovanie pretrvalo do dnes.
Zdroj: Mindoš I.,Bojovali za socialistický dnešok. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1985. s. 102, Informátor mesta Svidník.
Roč. 8/1986, s. 22, MsÚ

Úradná správa č. 24 zo dňa 30. marca 2020 Zníženie rozsahu stránkových hodín
Sekretariát:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
VYHLÁSENIE VÝKONNÉHO VÝBORU ONDAVSKÉHO
OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVAZU
Mimoriadna situácia na Slovensku a jej predpokladaný vývoj v ďalšom období neumožňuje pokračovať v programe jednotlivých súťaží Ondavského
oblastného futbalového zväzu.
Na základe výsledkov hlasovania formou per rollam VV OOFZ prijal nasledovné rozhodnutie:
1. Rušia sa všetky stretnutia jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020
2. Anulujú sa všetky doteraz odohrané stretnutia jednotlivých súťaží ročníka
2019/2020
3. Pre nasledujúci súťažný ročník 2020/2021 žiadne družstvo z jednotlivých
súťaží OOFZ nepostupuje ani nevypadáva
4. Zaväzuje ŠTK OOFZ v prípade, ak sa niektoré družstvo neprihlási do súťaže
v ktorej hralo v súťažnom ročníku 2019/2020, postupovať podľa smernice o
zaraďovaní družstiev.
Ondrej Brendza, predseda OOFZ
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník

LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE
Od 7. do 20. apríla 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo
Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
10. apríla - Veľký piatok: MUDr. R. Sabanoš - MUDr. Pribulu 17 vo Svidníku.
Kontakt: 054/202 89 27.
11. a 12. apríla: MUDr. E. Prusáková - Chotčanska 100/16 v Stropkove.
Kontakt: 054/742 40 86.
13. apríla - Veľkonočný pondelok: MUDr. M. Sobek - Nemocnica Svidník.
Tel.: 054/786 05 80.
18. a 19. apríla: MUDr. R. Sabanoš - MUDr. Pribulu 17 vo Svidníku. Tel.:
054/202 89 27.
Stomatologické pohotovostné služby sú cez víkendy a štátne sviatky od 8.00
do 12.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR:
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti:
054/786 05 38.

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky a prijatých opatrení zameraných na
záchranu života, zdravia a znižovanie rizík prenosného
ochorenia COVID-19 Okresné riaditeľstvo Policajného boru
vo Svidníku oznamuje, že dňom 1. aprílom 2020 došlo k
zníženiu rozsahu stránkových hodín na 3 hodiny denne na
oddeleniach dokladov odboru poriadkovej polície a na okresných dopravných inšpektorátoch nasledovne:
Deň
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok
Streda

Čas
od 08:00 hod. do 11:00 hod.
od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Jaroslav Suvák, riaditeľ

Nákupy pre odkázaných občanov
Mesto Svidník v spolupráci so Slovenským červeným krížom územný spolok
Svidník realizuje nákupy pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov.
Pre koho sa nákupy realizujú:
- Seniori nad 65 rokov, ktorí žijú
osamelo, majú zlý zdravotný stav
a nemajú inú možnosť nákupu.
- Osoby so zdravotným
znevýhodnením, ktoré žijú osamelo
a nemajú inú možnosť nákupu.
Čo môže obsahovať nákup:
- Základné potraviny, chlieb, pečivo,
mlieko, mliečne výrobky, trvanlivé
potraviny, mäso, mäsové výrobky, zelenina, ovocie.
- Základná drogéria a hygienické potreby.
- Lieky: vyzdvihnutie cez e-recept .
Kontaktné číslo pre nahlásenie nákupu: 054/486 36 34
Počas pracovných dní v čase 8. do 11.00 hod.
Objednávku je potrebné zadať najneskôr deň pred rozvozom.
Nákupy a rozvoz sa realizujú v utorok a štvrtok.
Donášku nákupov realizujú dobrovoľníci Územného spolku Slovenského červeného kríža vo Svidníku, ktorí budú mať na sebe uniformu SČK, legitimáciu
SČK na autách s označením SČK.
Osoby pri preberaní nákupu musia mať na tvári rúško a pripravenú hotovosť
na úhradu nákupu.
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od 6. apríla 2020 od 13. apríla 2020
WILLIAM, Anthony: Zelerová šťava:
Najúčinnejší liek našich čias,
ktorý uzdravil milióny ľudí na
svete. Bratislava, Tatran 2020.
187 s.

BROWN, Sandra: Zrada.
Bratislava,
Slovenský spisovateľ 2019.
359 s.

Zelerová šťava sa na celom svete
pokladá za zázračný liek: zachraňuje
životy a zbavuje ľudí mnohých závažných zdravotných problémov. Profily
známych osobností, kde opisujú svoje
denné rituály popíjania zelerovej šťavy, a ľudí z rozličných spoločenských
vrstiev, ktorí zverejňujú svoje príbehy
o dramatickom uzdravení, potvrdzujú,
že zelerová šťava dokáže naštartovať
proces liečby, aj keď sa zdá, že je
už všetko stratené. V tejto knihe sa
dozviete, ako si pripraviť šťavu, kedy
a koľko jej piť a čo treba očakávať pri
detoxikácii tela, ale aj odpovede na časté otázky ako „Je bezpečné piť zelerovú
šťavu v tehotenstve alebo počas dojčenia?“, „Je mixovanie lepšie ako odšťavovanie?“ a „Môžem pri nej užívať svoje lieky?“ V tejto knihe nájdete všetko,
čo treba vedieť - a to z pravej ruky - vďaka čomu získate benefity toho, Čo
William nazýva “jedným z najúžasnejších liečivých nápojov všetkých čias.“

Keď sa Jordie Bennetovej a Shawovi
Kinnardovi stretnú pohľady v lacnom
bare, ihneď medzi nimi preskočí iskra.
Hoci Shaw pôsobí nebezpečným dojmom,
ženy jeho drsné vyžarovanie priťahuje.
Úspešná podnikateľka Jordie však pocíti
nielen príťažlivosť, ale ja hrozbu. Obaja
sa v tomto zapadákove ocitli náhodou,
no každý z iného dôvodu. Ju sem ktosi
vylákal pod zámienkou, že má dôležité
informácie o jej bratovi, jeho ktosi najal,
aby ju zabil. Ibaže Shaw má s Jordie iné
plány: unesie ju a dúfa, že sa mu tak
podarí získať tridsať miliónov, ktoré ukryl
jej brat. Ďaleko od civilizácie si Jordie
uvedomí, že jej jediná šanca na záchranu
je Showa nejako prekabátiť, no on rýchlo
príde na to, že sa jej nedá veriť. Zúfalo túžia po odpovediach - i jeden po
druhom - a rozhodnú sa urobiť riskantný krok, ktorý by mohol byť zároveň a
ich posledným.

HERIBANOVÁ, Alena

JANDOVÁ, Marta

Narodila sa v Piešťanoch 11. apríla 1955. Už počas štúdia na gymnáziu
moderovala množstvo kultúrnych podujatí doma aj v zahraničí. V roku 1979
po úspešnom konkurze nastúpila na pozíciu programovej hlásateľky československej televízie. Počas svojej vyše 34-ročnej televíznej kariéry moderovala
stovky programov, veľkých zábavných relácií, koncertov klasickej a populárnej
hudby, ženských magazínov a talk show. Najväčší divácky záujem si získali
jej autorské projekty: Babinec (spolu so Soňou Müllerovou) a Anjeli strážni.
V roku 2007 súťažila v televíznej šou TV Markíza Bailando a o štyri roky
neskôr v tanečnej súťaži Let´s Dance. Niekoľkokrát zastupovala Slovensko
ako moderátorka v súťaži Eurovision Song Contest. V roku 2000 vydala v
spolupráci s Janou Benkovou autobiografický bestseller Alena Heribanová
vždy s úsmevom a o dva roky neskôr knihu Babinec s Alenou Heribanovou.
Od roku 1998 je tvárou kampane AVON - proti rakovine prsníka.

Marta Jandová je dcérou veľmi známeho speváka českej skupiny Olympic –
Petra Jandy. Narodila sa v Prahe 13. apríla 1974. V súčasnosti jej povolaním
je spev. Hudobná kariéra Marty Jandovej začala v Nemecku, kde odcestovala
pôvodne len na jeden rok. V Nemecku sa jej nakoniec zapáčilo a založila tu
skupinu Die Happy, ktorá sa postupne stala viac a viac populárna. Skupine sa
aj naďalej venuje a majú za sebou už niekoľko úspešných albumov a koncertov. V roku 2009 sa stáva porotkyňou v populárnej súťaži Česko-Slovenská
Superstar. Sympatická speváčka Marta Jandová je viac než štyri roky šťastne
vydatá a s manželom majú dcérku Marušku. Žijú spolu šťastným a pokojným
rodinným životom aj napriek tomu, že porotkyňa zo šou Česko Slovensko má
talent je pracovne veľmi vyťažená. Receptom je možno aj to, že každú voľnú
chvíľu sa snažia tráviť spoločne v ich vytúženom hniezdočku.

KREUTZ, František (12.4.1920-19.12.2004)

ESTERHÁZY, Peter (14.4.1950-14.7.2016)

Spisovateľ pre deti a mládež, prozaik. Narodil sa v Cinobani-Katarínskej
Hute. Študoval na učiteľských ústavoch v Lučenci a Banskej Bystrici. Pôsobil
ako učiteľ na viacerých miestach. Ako znalec regionálnej horehronskej histórie
i ľudovej slovesnosti sa sústredil na koncipovanie povestí. Publikoval ich v
detských časopisoch Slniečko a Ohník. Bol autorom knižiek pre mládež i
dospelých na rozhraní historickej prózy a povesťového žánru Kliatba na Muráni, Heľpianska bosorka, Čriepky z breznianskeho rínku, Zbojstvá Jakuba
Surovca. Venoval sa vlastivednému i literárnemu regionálnemu výskumu a
múzejníctvu, štúdiami a referátmi prispel do viacerých zborníkov.

Maďarský spisovateľ a esejista. Istý čas pracoval v Inštitúte informatiky na
ministerstve ťažkého priemyslu, ale od roku 1978 bol v slobodnom povolaní
a venoval sa len spisovateľskej činnosti. Do literatúry vstúpil v druhej polovici
70- tých rokov. Jeho prózy sú charakterizované ako postmoderné, využíval
v nich viaceré literárne postupy, ich texty obsahujú množstvo odkazov na
historické, sociálne a politické reálie. Jeho najznámejším dielom bol román
Harmonia caelestis, v ktorom opísal dejiny vlastnej rodiny, ale najmä postavu
otca Mátyása. Viaceré jeho diela boli sfilmované. Esterházy bol nositeľom
viacerých významných medzinárodných ocenení.

Rozzúrený mužský hlas telefonuje do
hydrometeorologického ústavu:
- Vážení, tak už dva dni vynášam
z pivnice vo vedrách to vaše polojasno!

Čašník podíde k stolu:
- Nech sa páči, kotleta a pivo.
- To som si neobjednal ja, ale ten pán pri susednom stole.
- Tak si vymeňte miesta.

