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  Odborníci siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare pri-
pravili klinický protokol pre manažment pacientov s podozrením, 
prípadne pozitívne testovaných na COVID-19.

Manuál, vďaka ktorému ošetrí pacienta s koronavírusom aj neinfektológ

  Spojili sa najlepší odborníci z 
rôznych pracovísk po celom Slo-
vensku a za 72 hodín vytvorili jed-
noduchý manuál, vďaka ktorému 
dokáže pacienta s koronavírusom 
liečiť aj neinfektológ, chirurg, očný 
lekár, respektíve ošetrovať ses-
tra. Sieť nemocníc Svet zdravia 
a polikliník ProCare predstavila 
deväťstranový klinický protokol, 
ktorý jednoduchým spôsobom 
sumarizuje najpodstatnejšie údaje 
z národného štandardu a aktuálnej 
zahraničnej odbornej literatúry. 
V prípade masívneho nárastu 
pacientov s koronavírusom, kedy 
budú do ich manažmentu zapojení 
aj lekári rôznych špecializácií, tak 
budú mať zdravotníci v rukách 
rýchly a jasný návod, ako správne 
postupovať. Sieť ponúka celý set 
metodických dokumentov na inšpi-
ráciu aj ostatným nemocniciam a 
je pripravená na ďalšiu odbornú 
diskusiu.
„Už viac ako mesiac sa v našich 
nemocniciach pripravujeme na 
situáciu, keď budeme potrebovať hospitalizovať veľké množstvo pacientov s 
ochorením COVID-19. Spustili sme pandemické plány, rozdelili nemocnice 
na infekčnú a neinfekčnú zónu a reprofi lizovali doterajšie pracoviská na CO-
VID oddelenia. Pred 11 našimi pracoviskami sú zriadené mobilné odberové 
miesta, všade funguje triáž pacientov a neustále sa snažíme dopĺňať zásoby 
liekov a ochranných pracovných pomôcok. Časť personálu, ktorý dnes nie 
je pre zrušenie plánovaných operácií v nemocnici potrebný, zostáva doma 
v pohotovosti, aby sa neinfi koval a mohol byť nemocnici veľkou oporou, ak 
by koronavírus na Slovensku naplno prepukol. Neustále sa školíme, ako 
správne postupovať, pričom na dennej báze ošetrujeme desiatky pacientov 
s podozrením na COVID-19. Doteraz nik z nášho personálu nebol infi kovaný. 
Aby každý náš zdravotník dokázal promptne a správne reagovať v prípade 
núdze, naši odborníci vytvorili v enormne krátkom čase komplexný metodic-
ký manuál, ktorý nám má pomôcť nezaváhať a nepochybiť. Vďaka všetkým 
týmto opatreniam sme dnes už dobre pripravení na možný nárast pacientov s 
ochorením COVID-19,“ uviedol generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia 
a siete polikliník ProCare Vladimír Dvorový.
  Každá nemocnica a poliklinika siete uskutočňuje triáž pacientov pri vstupe 
a má zriadené buď samostatné koronavírus pracovisko či ambulanciu alebo 
COVID oddelenie. Nemocnice celkovo v červenej, infekčnej zóne dokážu 
vyčleniť pre pacientov s koronavírusom až 650 reprofi lizovaných lôžok. Túto 
kapacitu by mali postupne uvoľňovať v dvoch až troch vlnách  podľa potreby 
s ohľadom na počet pacientov. 
  Sieť má tiež celkovo k dispozícii 110 umelých pľúcnych ventilátorov, z ktorých 
približne polovicu dokáže využiť pre pacientov s komplikovaným priebehom 
ochorenia COVID-19. Pred 11 pracoviskami siete sú aktuálne zriadené mobilné 
odberové miesta, a to buď v spolupráci so súkromnými laboratóriami Alpha 
medical alebo regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Ďalšie štyri praco-
viská sa na zriadenie takýchto miest pripravujú. Dosiaľ nemocnice uskutočnili 
vyše 1800 odberov, z čoho bolo 1100 v rámci mobilných odberových miest. Z 
toho počtu výsledky testov ochorenie potvrdili len u deviatich pacientov.

Ako protokol vyzerá a čo obsahuje?
  „Klinický protokol rieši manažment pacientov s podozrením, prípadne pozitívne 
testovaných na koronavírus. Čiastočne sa už používa, keďže v nemocniciach 
Svet zdravia už máme prvých pacientov s ochorením COVID-19. Primárne je 
však určený na fázu pandémie, keď budú denne pribúdať desiatky až stovky 
nových pacientov. Protokol poskytuje návod, ako postupovať v takejto situácii 
a obsahuje súbor opatrení, ktoré treba vykonať v rámci diagnostiky a liečby. 

Pomôže lekárom, ktorí nie sú špecialisti na infekčné choroby, no ktorí sa budú 
musieť tiež podieľať na riešení infekčných pacientov a vedieť správne postu-
povať. Protokol by sme radi dali 
na užívanie či inšpiráciu aj ostat-
ných zdravotníckym zariadeniam 
a keďže je to živý dokument, je 
pripravený na prípadné doplnenia 
či úpravy,“ vysvetľuje medicínsky 
riaditeľ siete nemocníc   Svet 
zdravia a siete polikliník ProCare 
Róbert Hill.
  Klinický protokol sa skladá z 
niekoľkých častí. Zahŕňa vstupný 
fi lter pacientov s podozrením na 
COVID-19 a skórovací systém na 
odhalenie osôb s rizikom závaž-
ného priebehu ochorenia. Každý 
pacient s podozrením na infekciu 
podstupuje ďalšie vyšetrenia v 
červenej, infekčnej zóne nemoc-
nice alebo polikliniky. Dokument 
stanovuje, aké vyšetrenia treba 
vykonať počas hospitalizácie a 
aký bude manažment pacienta. 
  Jednotlivé úkony sú koncipova-
né v stromovej štruktúre a formou 
odpovedí áno/nie vedú lekára ce-
lým procesom. Klinický protokol 
uľahčí lekárom čo najrýchlejšie 
urobiť základnú diagnostiku, 
selekciu pacientov a identifi káciu 
rizikových osôb, ktorým hrozí ťažký priebeh ochorenia. 
V protokole tiež sieť uviedla možnosti liečby, ktoré považuje v danej chvíli za 
dobré a dostupné. Ak v prípade nových poznatkov alebo zmeny národného 
štandardu dôjde k zmene, vie protokol promptne upraviť, keďže je stručný a 
jasne štruktúrovaný. Taktiež personál si zmeny vie rýchlejšie osvojiť a použiť 
v praxi.
  Autormi klinického protokolu sú hlavní medicínski odborníci siete nemocníc 
Svet zdravia a polikliník ProCare. Spracovanie dokumentu trvalo iba tri pra-
covné dni, čo svedčí o ich vysokom nasadení. 
  Autori klinického protokolu: MUDr. Marek Pytliak, hlavný lekár pre internú 
medicínu, MUDr. Štefan Zamba, primár infektologického oddelenia michalov-
skej nemocnice, MUDr. Boris Mavrodiev, hlavný lekár pre anestéziológiu a 
intenzívnu medicínu, MUDr. Iveta Petrašovičová, hlavná lekárka pre rádiológiu, 
Doc. MUDr. Andrea Demitrovičová, klinická farmakologička, PhDr. Tatiana 
Kosťová, manažérka pre ošetrovateľskú starostlivosť. 
  Prijatie protokolu je dôležité aj preto, že v súvislosti s koronavírusom sa obja-
vuje množstvo informácií, ktoré však vzhľadom na krátkosť času od vypuknutia 
epidémie ešte nie sú vedecky potvrdené. Preto vychádza zo štandardného 
preventívneho, diagnostického a terapeutického postupu pre COVID-19, ktorý 
vypracovalo ministerstvo zdravotníctva a ide o jeho transformáciu do interného 
klinického protokolu prispôsobeného na pomery regionálnych všeobecných 
nemocníc. Je to živý dokument, ktorý sa v prípade objavenia nových poznatkov 
bude priebežne aktualizovať.

 (pn)

 Spoluatorom klinického protokolu je aj  
MUDr. Marek Pytliak, hlavný lekár Sveta 
zdravia pre internú medicínu



20. apríl 2020Podduklianske novinky 3Spravodajstvo / Inzercia

in
ze

rc
ia

in
ze

rc
ia

  Pred svidníckou nemocnicou je v spolupráci s Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva vo Svidníku od začiatku apríla 
zriadené mobilné odberové miesto pre testovanie pacientov na 
koronavírus. Zdravotníci svidníckej nemocnice realizujú výtery 
z hrdla a nosa indikovaným pacientom, ktorých na otestovanie 
určí RÚVZ. 

V rámci mobilného odberového miesta 
pri svidníckej nemocnici dosiaľ uskutočnili 72 odberov

  Testovanie prebieha každý pracovný deň a v rámci mobilného odberového 
miesta pri svidníckej nemocnici dosiaľ uskutočnili 72 odberov. Vo štvrtok uply-
nulý týždeň ich bolo 10, v piatok uplynulý týždeň 7, na tieto výsledky momen-
tálne čakajú. Z ostatných 55 odberov bolo 53 negatívnych a 2 pozitívne.
  Nemocnice siete Svet zdravia, vrátane svidníckej nemocnice, po vyhlásení 
núdzového stavu pre lôžkové zdravotnícke zariadenia aktivovali svoje pan-
demické plány a reprofi lizovali vybrané časti lôžkových oddelení na COVID 
oddelenia. 
„Ide o takzvané červené zóny lôžkových častí oddelení, ktoré slúžia 
na hospitalizáciu pacienta s podozrením na koronavírus. Pacient je v 
tejto izolovanej časti oddelenia hospitalizovaný do okamihu fi nálneho 
výsledku testovania. Keďže naše všeobecné nemocnice sa stále musia 
postarať aj o neinfekčných pacientov, napríklad po cievnej mozgovej 
príhode či úraze, v maximálne možnej miere ich musíme oddeliť od 
rizikových pacientov,“ vysvetľuje medicínsky riaditeľ siete nemocníc a siete 
polikliník ProCare Svet zdravia Róbert Hill. 

  COVID oddelenie svidníckej nemocnice sa nachádza na štvrtom poschodí 
hlavného lôžkového pavilónu, pričom pacienti majú vstup iba cez komunikač-
né priestory koronavírus ambulancie. Nemocnica vyčlenila v prvej fáze na 
tento účel 60 lôžok. Personál tohto oddelenia používa predpísané ochranné 
osobné pracovné prostriedky. Tzv. červené oddelenie bude prevádzkované v 
sprísnenom režime aj čo sa týka zásobovania, dovozu stravy pre pacientov, 
či vývozu infekčného odpadu.
  V súčasnosti je pacient po potvrdení pozitivity na ochorenie COVID-19 
transportovaný na najbližšie pracovisko infektológie alebo v prípade ľahké-
ho priebehu ochorenia ostáva v domácom liečení. Ak budú kapacity týchto 
pracovísk naplnené, bude pacient hospitalizovaný na COVID oddelení aj 
svidníckej nemocnice.

 Jana Fedáková, komunikačný špecialista
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  Koronavírus vplýva na fungovanie každého biznisu, taktiež aj 
na trh s nehnuteľnosťami. Za uplynulé obdobie sa ceny nehnu-
teľností v kraji pod Duklou vyšplhali o čosi vyššie. Prišla však 
pandémia a my sme zisťovali, aká je aktuálna situácia v tejto 
oblasti v tomto období. To už prezradí realitný maklér Realitného 
a hypotekárneho centra vo Svidníku Michal Farkaš. 

Koronavírus vplýva na fungovanie každého biznisu 
- aj na trh s nehnuteľnosťami. Aká je aktuálna situácia?

  „Momentálne sa to prejavilo ani nie nižším záujmom o kúpu, alebo predaj, 
ale spôsobom prezentácie. Tým, že je obmedzenie fyzického kontaktu 
osôb, využívame video-obhliadky, ktoré nám veľmi pomáhajú pri pre-
daji nehnuteľností. Ich prostredníctvom zdôrazníme všetky dôležité 
informácie formou videa. V minulosti tento spôsob oceňovali hlavne 
klienti zo zahraničia, alebo kupujúci, ktorí boli časovo zaneprázdnení. 
Vďaka takému spôsobu prezentácie sme mali viacerých klientov, ktorí 
kúpili nehnuteľnosti aj bez fyzickej obhliadky. Momentálna situácia 
s koronavírusom nás neobmedzuje vo vykonávaní obhliadok. 
Na fyzické obhliadky ideme len s vážnym záujemcom a 
overíme či v poslednom čase nebol v zahraničí, alebo v 
kontakte s infi kovanou osobou,“ povedal realitný maklér 
Michal Farkaš. 
  Na základe opatrení hygienikov, pokiaľ ide o prevádzku 
realít, ktorá poskytuje služby mimo svojej prevádz-
ky (napr. u zákazníka), takáto služba je povolená, 
samozrejme, za dodržania prísnych hygienických 
podmienok (rúška, návleky, rukavice). Z tohto dôvodu 
je potrebné využívať služby realitnej kancelárie, ktorá 
minimalizuje fyzické obhliadky a pozná miestny trh. 
Pred prehliadkou oboznámi kupujúcich aj predávajú-
cich o dodržiavaní hygienických zásad.
  Zaujímalo nás, ako sa v tomto období ekonomickej 
krízy sa predávajú domy, byty, garáže či pozemky? 
„Záujem o kúpu a predaj je naďalej rovnaký. Najviac sa 
predávajú všetky typy bytov v meste. Veľký záujem je o 
novostavby domov hlavne v meste, alebo blízkosti mesta. 
Garáže sú vysoko likvidné, na to predávajúci väčšinou ne-
potrebujú pomoc realitnej kancelárie, ale využívajú právny 
servis,“ ozrejmil realitný maklér Michal Farkaš. 
  A čo teda pandémia spravila s cenami nehnuteľností 
v kraji pod Duklou? „Na cenách nehnuteľností sa 

to zatiaľ v takomto krátkom čase neodrazilo,“ doplnil Michal Farkaš, ktorý 
zároveň zhrnul vývoj cien za uplynulé obdobie. „Za každý kvartál 2019 sme 
zaznamenali zvyšovanie cien bytov v meste. Napríklad pred rokom sme pre-
dávali 2-izbové byty po čiastočnej rekonštrukcii za priemernú cenu 40 000 
eur. Dnes sa podobné byty predávajú za cenu 44 000 eur. Čo je zvýšenie o 
10-15 % za posledný rok.“ 
Realitného makléra Michala Farkaša sme sa pýtali aj na to, či v čase eko-

nomickej krízy a pandémie koronavírusu je vhodné predávať nehnuteľnosť. 
Aké sú jeho odporúčania?  

„Na túto otázku nemôžu vedieť odpoveď ani najväčší odborníci. Ja 
mám viacero scenárov, ktoré sa neprejavia hneď, ale postupom 
času:
1. scenár - Príchod domácich zo zahraničia: V tomto prípade 
ceny môžu ešte podrásť na krátke obdobie, pretože Slováci, ktorí 
dlhodobo pracovali v zahraničí, sa rozhodnú vrátiť späť a kúpiť si 
vlastnú nehnuteľnosť. 

2. scenár - Obmedzenie hypotekárnych úverov: V posled-
nom čase sme predávali nehnuteľnosti, kde až 90 % 
kupujúcich riešilo fi nancovanie pomocou hypotekárneho 
úveru. Minulý týždeň dve banky pozastavili poskytovanie 
hypotekárnych úverov a ostatné sprísnili pravidlá. Tým 
sa môžu predávajúci dostať do situácie, že aj keď bude 
záujem o ich nehnuteľnosť, nebude ju možné fi nancovať 
úverom. Výhodu majú tí kupujúci, ktorí požiadali banku o 
hypotekárny úver bez špecifi kácie nehnuteľnosti a ban-
ka im dala prísľub, že uver poskytne, takzvaný bankový 
certifi kát. Ten je zvyčajne platný 3-8 mesiacov.
3. scenár - Čakanie a rozhodovanie: Ceny nehnu-
teľností môžu padnúť. Kupujúci kvôli epidémii budú 
vyčkávať, tým sa spomalí alebo zastaví predaj. 
Predávajúci budú musieť znížiť požadovanú cenu za 
nehnuteľnosť, aby prelomili hranicu nerozhodnosti 
kupujúcich.
Odporúčam všetkým, ktorí uvažujú o predaji svojej 
nehnuteľnosti, nech nečakajú. V tomto čase ja naj-
výhodnejšie využiť služby realitnej kancelárie, čím 

minimalizujete fyzické obhliadky. Realitná kancelária 
zaručí, že sa dodržia hygienické zásady a ochráni 
vás od špekulantov.“ 

(ks) 
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  Sú v prvom línii, za sebou majú ťažké týždne a rovnako ťažké 
ich ešte čakajú. Povolenie policajtov patrí medzi najrizikovejšie 
a najvyťaženejšie a je tomu tak aj v súčasnom období, kedy celý 
svet bojuje s pandémiou nebezpečného koronavírusu. 

Ako dopadli kontroly na hraniciach okresov? Koľko ľudí policajti vrátili domov?

  Uplynulé dni a týždne boli plné opatrení, nad ktorým dohľad mali práve po-
licajti. S riaditeľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR vo Svidníku 
Jaroslavom Suvákom sme sa na prísne opatrenia z uplynulých dní pozreli 
podrobnejšie. 
  Počas Veľkonočných sviatkov vláda premiéra Igora Matoviča rozhodla o 
obmedzení pohybu osôb. Stanovené boli, samozrejme, výnimky: do práce a 
z práce, do obchodu, k lekárovi či do lekárne alebo na výpomoc staršiemu. 
Povolený bol aj výlet do prírody, no iba rodina z jednej domácnosti a výlučne 
v rámci okresu. 
  Práve preto sa policajné kontroly počas veľkonočných sviatkov zamerali na 
kontrolu pohybu áut a osôb medzi jednotlivými okresmi. Pripomeňme ešte, 
že kontroly na hraniciach okresov sa vykonávali od polnoci streda 8. apríla 
a skončili sekundu pred polnocou pondelka 13. apríla. „My sme vykonávali 
kontroly celkom na piatich úsekoch a jedna hliadka bola pohyblivá, ktorá 
monitorovala cesty III. triedy. Pevné kontroly boli v úseku Stročín - križovatka 
ciest I/21 a I/15, Vyšný Mirošov - cesta I/77, križovatka I/15 Vranov nad Topľou 
- Kručov, Havaj križovatka ciest II/575 a II/554 a Lúčka cesta I/21,“ informoval 
nás okresný policjaný riaditeľ vo Svidníku Jaroslav Suvák. 

***
Okrem policajtov v akcii aj 60 vojakov

  Do uvedených opatrení bolo v okresoch Svidník a Stropkov celkovo zapo-
jených 126 policajtov a 60 vojakov Ozbrojených síl SR. „Počas opatrení bolo 
celkom skontrolovaných 1 584 osôb, z toho v stredu 8. apríla, teda v prvý deň 
opatrení, bolo skontrolovaných 866 osôb. 
  Motorových vozidiel bolo o niečo menej nakoľko v niektorých vozidlách bola 
viac ako jedna osoba, ale bolo ich určite cez 1 000,“ doplnil ešte čísla zo šta-
tistík Jaroslav Suvák. Nás však zaujímalo aj to, či policajti počas špeciálnych 
kontrol zistili aj porušenia dodržiavania nariadenia o obmedzení pohybu osôb. 

Jaroslav Suvák to potvrdil s tým, že celkovo bolo z hranice okresu Svidník 
vrátených 65 osôb, z toho v prvý deň 8. apríla ich bolo 18. Ako sme už uviedli, 
na vykonávaní jednotlivých kontrol sa aj v okresoch Svidník a Stropkov okrem 
policajtov podieľali aj vojaci Ozbrojených síl SR. 
  Podľa okresného policajného riaditeľa Jaroslava Suváka ich bolo 60, no k 
nim treba pripočítať aj ďalších. „Pripočítať treba každý deň vojaka v službe 
deň a noc pri nemocnici vo Svidníku a na hraničnom priechode Vyšný Komár-
nik - Barwinek. V pracovných dňoch od pondelka do piatku sa v dennej dobe 
jeden vojak podieľa aj na zabezpečovaní verejného poriadku pri Poliklinike 
v Giraltovciach,“ podotkol riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru 
vo Svidníku Jaroslav Suvák a nás zaujímalo, či policajti zistili aj priestupky, 
prípadne či udelili pokuty. 
  „Počas opatrení neboli zistené žiadne priestupky v súvislosti s nerešpek-
tovaním pokynu používania ochranných rúšok prípadne iných ochranných 
prostriedkov a rovnako neboli ani uložené pokuty,“ povedal Jaroslav Suvák a 
dodal, že policajti v tomto období okrem bežného výkonu služby zabezpečujú 
úlohy v súvislosti s ochranou pred šírením nákazy COVID 19. 

***
24 hodín denne na hraničnom priechode

  „Je to nepretržitá služba na hraničnom priechode Vyšný Komárnik - Barwi-
nek, zabezpečovanie výkonu služby pri nemocnici vo Svidníku cez deň a noc, 
denná služba v pracovných dňoch pri poliklinike v Giraltovciach, v prípade 
umiestnenia osôb do karanténneho strediska nepretržite stráženie deň a noc 
počas pobytu týchto osôb v zariadení. Samozrejme policajti vykonávajú aj 
inú činnosť, ako je práca na spisoch, objasňovanie trestných činov a podob-
ne,“ vysvetlil ešte aktuálnu situáciu okresný riaditeľ polície vo Svidníku a na 
margo situácie na hraničnom priechode Vyšný Komárnik - Barwinek doplnil: 
„Od platnosti usmernenia o povinnej štátnej karantény prešlo na územie SR 
či už motorovým vozidlom alebo pešo cez tento hraničný priechod celkom 7 
osôb, ktoré sa vracali domov spravidla z práce z rôznych krajín. Na základe 
rozhodnutia boli umiestňovaní do centier v rámci Slovenska v Bardejove, 
Košicicah, Lučenci či v Nižnej na Orave.“ 

(ps)
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  Svidnícki mestskí poslanci sa zídu v máji a venovať sa budú 
kríze súvisiacej s pandémiou koronavírusu. Primátorka už o tom 
poslancom poslala list a ešte pred zasadnutím s nimi plánuje 
videostretnutie. 

  Primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová zaslala mestským 
poslancom list, v ktorom ich informuje o aktuálnej situácii sú-
visiacej s pandémiou koronavírusu a jej dopadov na mestský 
rozpočet. List prinášame v plnom znení.  

Primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová informuje poslancov: 
„Je nevyhnutné, aby sme pristúpili k šetriacemu režimu“ 

  „Vážená pani poslankyňa, vá-
žený pán poslanec,
  vzhľadom na neštandardnú 
situáciu dovoľujem si Ťa osloviť 
takouto neštandardnou formou. 
Pri prijímaní rozpočtu v decembri 
2019 sme identifi kovali a prízvu-
kovali riziká, ktoré v tom čase 
boli - hroziaca recesia a z toho 
plynúce riziko výpadku bežných 
príjmov Mesta Svidník. Na dru-
hej stretne ostávajú aj naďalej 
v platnosti všetky legislatívne 
zmeny, ktoré samosprávam ur-
čujú povinnosti bez 
finančnej kompenzácie štátu. 
V tom čase sme ešte netušili, 
že prognóza fi nančnej kondície 
mesta bude musieť byť z dôvodu 
zmenenej ekonomickej situácie 
spôsobenej pandémiou COVID 
-19 a následných ekonomických 
dôsledkov zásadným spôsobom 
zmenená.
  Ocitli sme sa spoločne v situácii, 
na ktorú ako volení predstavitelia 
musíme zodpovedne reagovať - 
to znamená vykonávať opatrenia 
na ochranu zdravia obyvateľstva, ale aj opatrenia na riešenie následkov. 
Úlohou primátora mesta je v tejto situácii zabezpečiť aj riadny výkon samo-
správnych kompetencií a činností. Súčasná právna úprava v zákone 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení neumožňuje inú ako prezenčnú a verejnú formu za-
sadnutí mestských zastupiteľstiev. Verím, že v dohľadnom čase dôjde k zmene 
legislatívy, a tým bude celá situácia jednoznačnejšia a jednoduchšia.   
  Považujem však za potrebné informovať Vás a upozorniť na riziká súčasnej 

situácie a dôsledky, ktoré z nej môžu pre fungovanie mesta vyplynúť. Tu nejde 
o politiku, tu ide o mesto.
  Samozrejme, ochrana života a zdravia je momentálne najvyššia priorita, 
zároveň je však potrebné vnímať ekonomickú realitu.
Ponúkam na začiatok prognózu výšky daňových príjmov, publikovanú Radou 
pre rozpočtovú zodpovednosť. Ponúka 3 scenáre, ktoré na základe modelo-
vých výpočtov a berúc do úvahy napr. pokles HDP, vývoj pandémie v okolitých 
krajinách na ktoré je ekonomika Slovenska naviazaná, výdavky na nákup 
zdravotníckeho zariadenia, vplyv čerpania OČR a z toho prameniaci výpa-
dok príjmov a súčasne rast nákladov, výdavky na balíček vládnych opatrení, 
niekoľko alternatív kvantifi kácie dopadu uzatvorených školských zariadení a 
zvýšeného počtu práceneschopných a pod. )

Svidník (okres Svidník) 
 2020: schválený rozpočet VS:  4 841 938 eur
 2020: odhad KRRZ z 03/2020:  4 825 274 eur
 2020: rozdiel:         -16 664 eur (-0.34%)
 2020: odhad založený na prognóze MFSR: 4 841 974 eur
 2020: odhad KRRZ - Scenár 1:  4 559 097 eur
 2020: odhad KRRZ - Scenár 2:  4 087 239 eur
 2020: odhad KRRZ - Scenár 3:  3 548 873 eur

  Odhady výnosu DPFO pre jednotlivé obce a VÚC sú indikatívne. Použité sú 
prerozdeľovacie pomery na úrovni roku 2020. Základný odhad KRRZ vychádza 
z mesačných daňových prognóz a je pravidelne aktualizovaný.
Odhad založený na prognóze MFSR vychádza z februárovej prognózy Výboru 
pre daňové prognózy. 
  V scenári č. 1 ide o výpadok cca 300 000 EUR, v scenári č. 2 cca 800 000 EUR 
a v najnegatívnejšom scenári cca 1 300 000 EUR. Našou úlohou a povinnosťou 
je nájsť v tejto zložitej situácii východisko, ktoré v maximálnej možnej miere 
eliminuje veľmi pravdepodobné negatívne dopady na fungovanie mesta.
Je nevyhnutné, aby sme pristúpili k šetriacemu režimu - prehodnotiť a odložiť 
väčšinu investičných akcií plánovaných v roku 2020, respektíve uprednostniť 
tie, kde hrozí riziko havarijného stavu a investície fi nancované z externých 
zdrojov. Zároveň je nutné prehodnotiť výdavky vo všetkých kapitolách roz-
počtu, tak aby sme zabezpečili chod mesta. V najbližšom čase Vás oslovím s 
pozvaním na „videostretnutie“, kde by sme si mohli vykomunikovať jednotlivé 
opatrenia, tak aby sme našli čo najväčšiu mieru zhody v opatreniach, ktoré 
bude nevyhnutné prijať,“ píše primátorka poslancom mesta. 

  (pn) 

Mestských poslancov čaká videostretnutie

 „Cieľom listu je informovať poslan-
cov o situácii v meste, o potrebe 
prijímať opatrenia na vysporiadanie 
sa s nepriaznivou prognózou, ktorá 
mesto Svidník, podobne ako iné sa-
mosprávy, čaká. Listom som chcela 
poslancov informovať o pracovnom 
videostretnutí,“ vysvetlila primátorka 
Svidníka Marcela Ivančová, podľa ktorej 
videostretnutie budú mať svidnícki mest-
skí poslanci tento týždeň. 
  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
vo Svidníku primátorka podľa informácií 
PR manažérky mesta Kristíny Tchirovej 

plánuje v polovici mája. „Hlavným bodom programu bude 2. zmena 
rozpočtu, schvaľovanie záverečného účtu mesta a napr. schvaľova-
nie zmien územného plánu mesta,“ dodala Kristína Tchirová. 

 (ps) 
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  Zastrešenie klziska malo byť tohto roku vo Svidníku jednou z 
priorít. Kríza súvisiaca s pandémiou koronavírusu to však môže 
veľmi ľahko zmeniť. Podarí sa Svidníku zastrešiť klzisko? 

  Svidnícka samospráva vie, že jej v tomto roku budú chýbať 
desiatky, priam stovky tisíc eur. Súvisí to s krízou vyvolanou 
pandémiou koronavírusu. 

Svidníku budú v tomto roku chýbať stovky tisíc eur, 
ako chce krízu riešiť primátorka?

  Reálny stav výšky podielových daní, s ktorými mesto Svidník v tomto roku 
počítalo, bude istotne iný. Pôvodne mesto očakávalo 4 841 938 eur z podielo-
vých daní od štátu, odhad z marca tohto roku už bol vo výške 4 825 274 eur, 
teda o 16 664 eur menej. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vypracovala 
tri možné scenáre pre každé slovenské mesto, pre každú slovenskú obec. 
Tieto údaje sú zverejnené na internete a k dispozícii ich, samozrejme, má 
aj vedenie Svidníka. Prvý scenár hovorí o podielových daniach od štátu pre 
mesto Svidník vo výške 4 559 097 eur, čo je menej oproti plánu o takmer 300 
000 eur. Druhý scenár predpokladá podielové dane vo výške 4 087 239 eur, a 
to je už o takmer 800 000 eur menej, no 
a tretí scenár hovorí o podielových da-
niach pre Svidník vo výške 3 548 873 
eur, čo je oproti tohtoročnému plánu 
menej o takmer 1 300 000 eur! 
  Zaujímali sme sa preto, čo na to ho-
vorí vedenie Svidníka? Aké opatrenia v 
hospodárení už svidnícka samospráva 
vedená primátorkou Marcelou Ivančo-
vou urobila? 
  „V prvých dňoch a týždňoch sme 
sa venovali najmä priorite - ochrane 
zdravia našich občanov. Po zvládnutí 
prvých problémov prichádza na rad rie-
šenie ekonomických dopadov,“ vyhlási-
la Marcela Ivančová s tým, že pozorne 
sledujú fi nančnú kondíciu mesta, na 
druhej strane sledujú aj kroky vlády a parlamentu - od mnohých rozhodnutí 
vlády totiž podľa primátorky záležia rozhodnutia mesta. „Komunikujeme s 
organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, s príspevkovou organi-
záciou Technické služby mesta Svidník. Prvé opatrenia chceme navrhnúť a 
odkomunikovať s poslaneckým zborom na videostretnutí 22. apríla popoludní. 

O prijatých krokoch budeme informovať,“ ozrejmila situáciu primátorka, no a 
my sme sa pýtali ďalej. Chceli sme vedieť, aké opatrenia poslancom navrhne 
ona, resp. vedenie mesta. Aké investície plánuje vedenie mesta škrtnúť zo 
schváleného plánu na tento rok? Primátorka Svidníka Marcela Ivančová sa 
vrátila o pár mesiacov dozadu. 
  Zopakovala, že rok 2019 bol pre samosprávu ťažký. „Museli sme sa vyspo-
riadať so starými dlhmi a prispôsobiť tomu chod úradu. Už pri schvaľovaní 
rozpočtu na rok 2020 v decembri 2019 sme prízvukovali, že je tu veľké riziko 
zníženia výberu podielových daní z dôvodu ekonomickej krízy a aj zmeny 
zákonov, ktoré boli urobené bez konzultácie s mestami a obcami a spôsobia 
nám veľký výpadok v rozpočte. To sme ešte nepočítali so situáciou, ktorá 
nakoniec vznikla,“ povedala primátorka, podľa ktorej je teraz nevyhnutné šetriť 
všade, kde sa len dá. „Budeme sa musieť uskromniť vo všetkých položkách 

rozpočtu tak, aby sme vedeli zabezpe-
čiť všetky činnosti mesta, najmä zber 
a vývoz odpadu, verejné osvetlenie, 
základnú údržbu budov, chodníkov a 
komunikácií v meste.“
  Ohrozených je teda hneď viacero 
investičných akcií. Svidnícka primá-
torka Marcela Ivančová o nich po 
našich otázkach čo to povedala aj 
konkrétnejšie. „Bohužiaľ, nebudeme 
môcť opravovať všetky chodníky a 
komunikácie, ktoré sme si v tomto 
roku naplánovali. Budeme robiť hlav-
ne havarijné stavy a akcie, na ktoré 
budeme mať externé peniaze, teda 
peniaze z grantov, projektov, dotácií. 
Navyše je stále veľký počet projektov 

a výziev, do ktorých sme sa zapojili, nevyhodnotených alebo odložených, 
takže múdrejší budeme koncom mesiaca apríl,“ zdôraznila Marcela Ivančová 
a o tom, ako to môže vyzerať s niektorými konkrétnymi projektmi, píšeme v 
samostatnom príspevku. 

 (ps)

Čo s klziskom a ihriskom?

„Jednoznačná odpoveď - áno alebo nie - na túto otázku by bola veľmi pred-
časná. Robíme všetko preto, aby sme získali peniaze na zastrešenie klziska. 
Momentálne sme v štádiu pred podpisom zmluvy so Slovenským zväzom ľa-
dového hokeja a uchádzame sa o podporu cez Výzvu pre región Prešovského 
samosprávneho kraja. Ak budeme úspešní, klzisko zastrešíme,“ odpovedala 
na jasnú otázku primátorka Svidníka Marcela Ivančová. 

O rekonštrukcii ihriska pri Základnej škole na Ulici 8. mája, kde má vzniknúť 
ihrisko s umelým trávnikom sa hovorí od nástupu nového vedenia mesta, ba 
ešte predtým. Podarí sa to tohto roku konečne zrealizovať?
  „Čakáme na vypísanie výzvy cez Fond pre podporu športu, so zmenou 
vlády a situáciou okolo koronavírusu sa všetky lehoty predlžujú. Požiadavku 
na rekonštrukciu školských športovísk sme cez ZMOS dali ako pripomienku 
do priorít na ďalšie programovacie obdobie. Znova si však treba povedať, že 
budeme ihrisko opravovať, ak budeme mať externé peniaze. Všetky samo-
správy v súčasnosti prehodnocujú a odkladajú veľké investičné akcie, ak sa 
chcú správať zodpovedne,“ odpovedala primátorka a hoci o samosprávach vo 
všeobecnosti povedala, že prehodnocujú a dokladajú veľké investičné akcie, či 
tak urobí aj Svidník, napríklad v prípade klziska či ihriska, nekonkretizovala. 

 (ps)

  Hoci mesto potrebuje šetriť vo všetkých oblastiach, časť dotácií z tohtoroč-
ného rozpočtu, ktoré schválili mestskí poslanci, bola poskytnutá. Športové 
súťaže boli zrušené, no svidnícke športové kluby - futbalisti, volejbalisti i 
hokejbalisti - zmluvy o poskytnutí dotácií z mestského rozpočtu podpísali a 
aj ich dostali vyplatené, no nie v plnej výške. 
  Zaujímalo nás, či tieto dotácie, keďže súťaže boli zrušené, budú kluby mestu 
vracať alebo poslúžia na novú sezónu. „Riadime sa platným všeobecne 
záväzným nariadením a malá časť dotácií už bola poskytnutá. Otázka 
vrátenia dotácií nie je ľahká. Konkrétne športovým klubom bola poskyt-
nutá prvá časť dotácií, čakáme na vyúčtovanie tejto prvej časti. Nevieme 
kedy alebo či vôbec sa športové súťaže obnovia, preto je aj táto otázka 
predčasná, budeme reagovať na vzniknutú situáciu,“ reagovala primátorka 
Svidníka Marcela Ivančová.                                                                      (ps)

  Napriek tomu, že aktivační pracovníci momentálne nepracujú, 
je situácia s poriadkom v meste Svidník pokojná. 

Športovcom vyplatili len časť dotáciíAktivační pracovníci sa vrátia

  „Doposiaľ sme nezaznamenali 
zvýšený neporiadok v meste, aj 
vzhľadom na obmedzený pohyb oby-
vateľov. Naopak zvyšujeme čistotu 
mesta, prostredníctvom Technických 
služieb mesta Svidník vykonávame 
dezinfekciu verejných dotykových 
plôch raz týždenne a uskutočnila 

sa deratizácia kontajnerov v meste. 
V najbližších dňoch by sme chceli 
do prác na čistote a poriadku mesta 
zapojiť už aj pracovníkov na Malých 
obecných službách a Aktivačných 
pracovníkov,“ podotkla PR manažér-
ka mesta Svidník Kristína Tchirová. 

 (ps)
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  Hromadné akcie sú stále zakázané, no mnohí sa na nás obracia-
te s prosbou, či sa uskutoční napríklad Rusínsky festival, ktorý 
organizujú napriek súčasnej situácii spôsobenej pandémiou 
koronavírusu stále propagujú. 

Ako je to s kultúrnymi akciami? Kedy bude Rusínsky festival?

  My sme sa preto informovali u zástupcu hlavného organizátora Rusínskeho 
festivalu Miloša Strončeka, ale aj na Mestskom úrade vo Svidníku. „Mesto 
Svidník bude refl ektovať na návrhy a riešenia organizátorov podujatí,“ stručne 
reagovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová a ako sme už uviedli, 
oslovili sme aj Miloša Strončeka, ktorý organizáciu obľúbeného Rusínskeho 
festivalu zastrešuje. Povedal nám, že termínu, kedy sa má v máji Rusínsky 
festival uskutočniť, sa zatiaľ opatrenia štátu netýkajú, a preto riadne pracujú 
na jeho príprave. Vzápätí však povedal, že aj s umelcami, ktorí majú na 
tohtoročnom Rusínskom festivale vystúpiť, komunikujú o rôznych možnostiach 
a priznal, že aj o termínoch. Podľa Miloša Strončeka však organizátori defi ni-
tívne rozhodnutie o tom, či a kedy sa tohtoročný Rusínsky festival uskutoční, 
zverejnia začiatkom mája. 
  Jasno v akciách, ktoré organizuje, už má samotné mesto Svidník. OPR 
manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová uviedla, že od samého začiatku 
promptne zareagovali a už 7. marca vyzývali občanov k hygienickým a bez-
pečnostným opatreniam. „Už 8. marca sme odložili dlho plánovanú Dámsku 
jazdu k MDŽ, v ten týždeň sme uzavreli do odvolania bazén pri ZŠ 8. mája a 
zrušili krúžkovú činnosť CVČ. Skôr ako štát vyhlásil uzavretie školských za-
riadení sme my dali riaditeľské voľná a odložili sme všetky plánované kultúrne 
akcie aj kino v meste Svidník. S vývojom situácie postupne odvolávame ďalšie 
podujatia a už pred pár dňami sme mali internú poradu o preložení aj letných 
podujatí v réžii mesta Svidník, ako sú napríklad Dni mesta. Podujatia, ktoré sú 
organizačne v kompetencii mesta budeme podľa dátumu realizácie zvažovať 

a postupne oboznamovať občanov s odložením, prípadne zrušením aktivít. 
Týka sa to aktivít pri 665. výročí prvej písomnej zmienky, Dní mesta Svidník, 
Leta v meste a ďalších,“ povedala Kristína Tchirová. Dodala, že rovnako otázne 
je momentálne aj konanie tradičného septembrového Dukelského behu mie-
ru.                                                                                                             (ps) 

  Rozkradnutý vrak neďaleko rieky Ladomírka a jeho majiteľ vo väzbe. Člena rybárskej stráže 
takýto nález poriadne nazlostil. Považuje ho za hrozbu pre životné prostredie a čakal rázne 
kroky úradov. Tie konajú, no veľa sa toho zatiaľ nezmenilo. 

Vrak auta stále neodpratali 

  Tak ako sme ho medzi riekou a hlavným cestným ťahom 
cez mesto nafotili v polovici februára, rovnako aj uplynulý 
týždeň. „Je to vrak. Niekto sa na ňom doslova vybúril. Za 
chvíľu, keby sa to auto začalo rozoberať, čo sa aj bude 
rozoberať, keby tu zostalo, tak všetky kvapaliny, ktoré 
sú v ňom, skončia v pôde,“ upozornil v polovici februára 
člen svidníckej rybárskej stráže Michal Fek. Vo februári 
sa úrady dušovali, že budú konať rázne. Svidnícka sa-
mospráva dokonca priznala, že o nápravu sa snažili už 
aj skôr. „Predmetné auto je síce v lokalite mesta Svidník, 
ale nie je na mestskom pozemku. Pred pár mesiacmi 
sme kontaktovali majiteľa, aj rodinných príslušníkov, ale 
neprejavili záujem s tým autom niečo robiť,“ povedala 
nám vo februári PR manažérka mesta Svidník Kristína 
Tchirová a doplnil ju aj prednosta Okresného úradu vo 
Svidníku Jozef Baslár. „Samozrejme, môže to mať nega-
tívny dopad na prírodu, na životné prostredie a v týchto 
veciach konáme nekompromisne.“ 
  Po dvoch mesiacoch sa teda situácia nezmenila.    

  Zmenil sa akurát výzor vraku. Niekto ho začal postupne 
rozoberať. „Ten postup je jednoznačný. Okresný úrad 
postúpil spis na mesto. Takto nariaďuje zákon,“ vysvetlil 
aktuálnu situáciu okresný prednosta Jozef Baslár. A hoci 
by sa podľa listu Okresného úradu mohlo zdať, že tento 
vrak tu už dávno nemá čo robiť, nie je to tak. Primátorka 
Svidníka Marcela Ivančová vysvetlila, aké má mesto zá-
konné lehoty a postupy. 
 „Mesto nemôže zatiaľ odstrániť tento vrak, pretože plynú 
zákonné lehoty. Čakáme 60 dní, čo je zákonom stanovená 
lehota na odstránenie vraku, a táto lehota uplynie začiat-
kom mája.“ Je to lehota plynúca po odoslaní písomnej 
výzvy, aby majiteľ vrak auta odstránil. On je však vo výkone 
trestu a je viac než isté, že s vrakom neurobí nič. „V prí-
pade, že sa majiteľ neozve a neodstráni ho, vrak sa stáva 
majetkom štátu,“ upozornil prednosta Okresného úradu vo 
Svidníku Jozef Baslár. Defi nitívne potom vrak z priestranstva neďaleko rieky dá odviezť mesto. 
„Samozrejme, na náklady majiteľa. Umiestnime to na určené parkovisko v areáli fi rmy, ktorá je 
určená na likvidáciu alebo úschovu vrakov,“ zdôraznila primátorka Svidníka.                       (ps) 

Prednosta Jozef Baslár
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   Sú na minútu presní a veľa toho nenahovoria.  Ohlasujú sa 
deň pred akciou. Mobilné odberové tímy zložené z vojenských 
odborníkov prechádzali naprieč celým Slovenskom osadu za 
osadou. Kľúčové sú disciplína,  ale aj spolupráca s ľuďmi, ktorí 
poznajú pomery. 

V obciach Roztoky a Rovné vojenskí špecialisti testovali Rómov

   Do obce Roztoky v uplynulú stredu 
15. apríla prišli vojenskí špecialisti 
pred deviatou ráno. Ľudia určení na 
testovanie už boli pripravení. „Ja som 
z Nemecka prišiel, povedal miestny 
muž stojaci v rade s pravidelnými 
dvojmetrový rozostupmi a pridal sa aj 
ďalší. „Ja som sa vrátil z Česka.“ 
   „Ja vôbec neviem, ako sa oni toto 

dozvedeli, že ľudia prišli z Nemecka 
alebo z Česka,“ poznamenal na margo 
testovania v ich obci člen Miestnej 

občianskej poriadkovej služby Marcel 
Grundza. „My vieme maximálne tak 
počet odberov, ktorý bude vykonaný. 
Kto presne bude testovaný, vedia 
Zdravé regióny a miestne samosprá-
vy,“ vysvetlil jeden z príslušníkov 
Ozbrojených síl, ktorí odber vzoriek na 
zistenie prípadného koronavírusu za-
bezpečovali. Do obce Roztoky prišli na 

viacerých áut, nechýbalo ani špeciálne 
vozidlo Aligátor. Pomoc zabezpečovali 
aj svidnícki policajti a takisto aj už spo-

mínaní členovia Miestnej občianskej 
poriadkovej služby. Starostovi sa 
pritom vojaci ozvali iba deň predtým, 
no a Martin Jurkovič výber miestnych 
obyvateľov na testovanie vysvetlil 
takto: „V spolupráci s Úradom splno-
mocnenca vlády pre rómske komunity 
sme vypracovali zoznam ľudí, ktorí boli 
v cudzine za prácou a ktorí sa vrátili k 
nám do obce.“ 
   Roztoky sú poriadne roztiahnutá 
obec. Teraz cez víkend mali pravosláv-
ne veľkonočné sviatky a testovanie 
krátko pred sviatkami nemuselo mať 
práve ten najlepší vplyv na ich prípra-
vu. „Samozrejme, môže to ovplyvniť, 

keby prišli nejaké zlé výsledky,“ priznal 
starosta obce Roztoky Martin Jurkovič. 
„Ľudia v tomto testovaní momentálne 
sa správajú veľmi disciplinovane a 
chcel by som im veľmi poďakovať 
za spoluprácu,“ dodal ešte príslušník 
Ozbrojených síl SR. 
   Dodajme, že výsledky testovania 
desiatich Rómov z obce Roztoky 
boli známe v piatok. Ani jeden z nich 
nemal pozitívny test. Rovnako všetky 
negatívne boli aj testy obyvateľov obce 
Rovné, kde v uplynulú stredu 15. apríla 
takisto testovali desiatich Rómov, ktorí 
v uplynulých týždňoch prišli zo zahrani-
čia.                                               (ps)

   42 repatriantov vo Svidníku. Väč-
šina z nich prišla vlastnými autami 
zo slovensko-rakúskeho hraničného 
priechodu ešte v piatok pred Veľkou 
nocou 10. apríla. Za prísnych hygie-
nicko-bezpečnostných opatrení ich 
ubytovali v internáte Strednej odbornej 
školy vo Svidníku (niekdajšie odevné 
učilište - pozn. red.).

Repatrianti z rôznych kútov Európy vo svidníckom internáteRepatrianti z rôznych kútov Európy vo svidníckom internáte
   Pripomeňme, že Prešovský samo-
správny kraj ako zriaďovateľ stred-
ných škôl v kraji vyčlenil internáty 
štyroch škôl pre potreby zriadenia 
karanténnych zariadení pre Slovákov 
prichádzajúcich zo zahraničia do 
povinnej štátnej karantény. Svidnícky 
internát sa naplnil hneď v prvý deň 
jeho zriadenia. V karanténe tu boli 
ľudia z rôznych kútov Slovenska, 
ktorí sa vrátili z rôznych európskych 
krajín, napríklad z Luxemburska či z 
Nemecka. Stravu im varili priamo v 
škole, roznos zabezpečovali dobro-
voľní hasiči mesta Svidník, ktorí im ju 
dávali pred dvere izieb. Registráciu 
repatriantov po príchode, ale i ďalšie 
s ich pobytom súvisiace náležitosti 
zabezpečovali dobrovoľníci svidníc-

keho Územného spolku SČK na čele 
s riaditeľom Slavomírom Sakalíkom, 
no a celý objekt internátu, aktuálne 
karanténneho zariadenia, nepretržite 
24 hodín denne strážili policajti.
   V uplynulý piatok do Svidníka prišla 
špeciálna jednotka hasičských zá-
chranárov z Prešova, ktorí všetkým 42 
repatriantom odobrali vzorky a odviezli 
do laboratória. V čase našej redakčnej 
uzávierky výsledky testov ešte ne-
boli známe. Postup je však taký, že 
pri negatívnom výsledku repatrianti 
odchádzajú domov, kde pokračujú 
v karanténe. Svidnícke karanténne 
zariadenie by v najbližších dňoch po 
dôkladnej dezinfekcii mohlo v prípade 
potreby prichýliť ďalších repatriantov 
vracajúcich sa zo zahraničia.      (ps)    

Riaditeľ svidníckeho Územného 
spolku SČK Slavomír Sakalík

Karanténne zariadenie nepretržite 24 hodín denne strážia policajti



20. apríl 2020Podduklianske novinky 10Spravodajstvo / Inzercia

  Do obchodu len raz, maximálne dvakrát v týždni. Mnohí sa 
o to v súčasnom období možno aj takto snažíme. V mnohých 
dedinkách pri slovensko-poľskej hranici je to úplne bežná veci 
dlhé roky. 

  Prišiel aj o to málo, čo mal. Šťastím v nešťastí však bolo, že 
neprišiel o život. To najcennejšie mu zachránil sused. Požiar v 
Mlynárovciach pripravil muža o strechu nad hlavou. 

V Mlynárovciach pred Veľkou nocou horelo - Slavomír prišiel o strechu nad hlavou 

  Susedia a známi sa len bezbranne prizerali, ako chudobný príbytok ich kama-
ráta líha popolom. 52-ročný Slavomír stratil miesto, kde býval. „Žil sám, ľudia 
mu pomáhali, ako sa dalo,“ opísal jeden zo susedov. Ako prvý si plamene v 
obci Mlynárovce vo svidníckom okrese všimol iný sused. „Chválapánubohu. 
Sused hodil kameň do okna, tým sa zobudil a vyšiel vonku,“ povedal starosta 
Mlynároviec Peter Kidala. 
„Zobral som kameň a rozbil 
som okno. A vtedy som ho 
zobudil,“ zdôraznil sused a 
ďalší sa pridal: „Keby mu 
nehodil kameň do okna, tak 
tam zhorí.“ 
  Samotný obyvateľ skromné-
ho príbytku v Mlynárovciach 
situáciu opísal takto: „Mal 
som vínečko, dal som si, 
ľahol som si do postele a 
zaspal som.“
  Slavomírovi sa už pred 
pár rokmi prepadla strecha 
na rodinnom dome. Kúpil si 
preto unimobunku, postavil 
vedľa a žil v nej. Poobíjaná 

bola rôznymi materiálmi. To, čo sa stalo, preto starostu ani príliš neprekvapilo. 
„On si tú unimobunku obil všelijakými doskami, proste bola to otázka času, 
kedy sa niečo také stane,“ smutne poznamenal starosta Mlynároviec Peter 
Kidala. Svidnícki hasiči povolali aj posily, no veľa toho nezmohli. „Keď sme sa 
dostali na miesto udalosti, požiar už bol v značnom štádiu horenia,“ povedal 
veliteľ hasičského zásahu Vladimír Lipták. Muž ostal bez strechy nad hlavou, 
a to len pár dní pred Veľkou nocou. 
  Starosta hovorí, že sa oňho budú musieť postarať. Ako, tak to zatiaľ pove-
dať nevedel. „Obec nemá žiadny byt alebo niečo také, tak budeme hľadať 

riešenie,“ dodal Peter Kidala. 
Slavomír dočasne pobudol 
u susedy, starosta s poslan-
cami mu však zháňajú inú 
unimobunku, aktuálne býva 
v inom prístrešku na svojom 
dvore. 
  Starosta Mlynároviec Peter 
Kidala aj touto cestou ďakuje 
za pomoc podnikateľovi Ro-
bertovi Tadrákovi. „Ďakujem 
mu, pretože nášmu obyvate-
ľov zadarmo poskytol skriňu, 
stôl, stoličky, kreslo, posteľ, 
paplón, vankúš, chladničku 
a riad. Zaslúži si preto naše 
poďakovanie,“ uzavrel Peter 
Kidala.                           (ps)

Pojazdnú predajňu si nevedia vynachváliť

  Keď sme do Krajného Čierneho 
prišli vo štvrtok pred Veľkou nocou, 
starosta Ján Vaňko ešte pred prícho-
dom pojazdnej predajne skonštatoval: 
„Najbližšie príde pojazdná predaj-
ňa až budúci štvrtok o týždeň.“ No 
a všetci miestni, ktorí na pojazdnú 
predajňu zo Svidníka čakali sa zhodli 
v tom, že im to vôbec nevadí. „My sme 

už starí, tak my už nepotrebujeme až 
tak jesť, povedala jedna z obyvateliek 
Krajného Čierneho a ďalšia dodala: 
„My nie sme takí nároční ako ľudia 
v meste.“
  Svidníčan Pavol Krajňák prevádz-
kuje pojazdné potraviny už niekoľko 
rokov. Tvrdí, že pojazdné potraviny 
si v súčasnom období získavajú o 

čosi väčšiu priazeň. „Ľudia chodia 
možno trošku viac, lebo predsa len 
sú obmedzení,“ poznamenal Pavol 
Krajňák. „Dobrá vec, netreba nám 
po Svidníku chodiť.“ 
  Pojazdná predajňa má svoj jasný 
harmonogram. Pavol Krajňák však 
najväčší nápor očakával až pred 
pravoslávnou Veľkou nocou. „Každý 
si objedná čo chce a koľko kusov a 
tým pádom mu to priveziem. Teda 
garantujem, že to má. Všetko je 
objednávané a všetko sa zapisuje 
momentálne na ďalší týždeň,“ vy-
svetlil systém objednávania si chleba, 
pečiva či mäsových výrobkov Pavol 
Krajňák. 

(ps)
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  Bardejovské kúpele, a.s. sú v súčasnosti uzavreté a najskôr by 
sa v nich mohla začať obmedzená prevádzka od 12. mája 2020 a 
to pre klientov zdravotných poisťovní na základe schváleného 
návrhu na kúpeľnú liečbu. 

Bardejovské kúpele budú najmenej do 12. mája úplne zatvorené  

  Bude to závisieť od vývoja situácie okolo pandémie koronavírusu a záujmu 
klientov. Poslední klienti odišli z liečení v Bardejovských kúpeľoch 1.apríla 
2020. Informovala o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských 
kúpeľov, a.s., Tamara Šatanková.
  „Ak po 11. máji prijmeme prvých klientov zdravotných poisťovní, bude to za 
prísne stanovených podmienok, ktoré sú vo vypracovanom manuáli. Otvorili 
by sme aj skôr, ale keďže našich klientov tvoria hlavne seniori, je to riziková 
skupina, ktorá odmieta nastúpiť do kúpeľov. Veríme, že sa situácia počas 

najbližšieho mesiaca upokojí. Od štátu sme zatiaľ žiadnu pomoc nežiadali, 
len sme si nechali odložiť odvody za mesiac marec za zamestnávateľa do 
konca júla 2020, pretože už v marci nám klesli tržby skoro o polovicu. To 
neznamená, že ich nemusíme zaplatiť,  31.7. je posledný možný deň,“ kon-
štatovala  T. Šatanková.
  Zároveň dodala, že Bardejovské kúpele sa počtom zamestnancov zaraďujú 
k veľkým fi rmám, kde nie je ešte jasné ako chce štát pomôcť práve týmto 
podnikom. „Dúfajme že sa v prijatých schémach nájde vhodná štátna pomoc 
aj pre Bardejovské kúpele. Nápomocné nám teraz môžu byť banky, kde už 
druhý mesiac rokujeme o odložení splátok a poskytnutí preklenovacieho 
úveru,“ naznačila riešenie T. Šatanková.
  Zároveň vyjadrila presvedčenie, že aj terajšiu situáciu kúpele ustoja a čo 
najskôr sa  vrátia v návštevnosti na svoju štandardne vysokú úroveň. 
„Veď v dejinách už boli udalosťami niekoľkokrát postihnuté. Napríklad po 
revolučných rokoch 1848-1849 ich obsadili ruské vojská generála Paškieviča, 
ktoré sa tu ubytovali a zdevastovali ich. Podobne dopadli kúpele aj počas 
prvej svetovej vojny v roku 1914 počas tzv. Brusilovovej ofenzívy, kedy boli 
značne poškodené. Neušetrila ich ani 2.svetová vojna, rozpad Rakúsko-U-

horska a rozpad Československa, kedy vždy prišli o časť klientely. Vždy sa 
však znovu pozviechali a znovu nastal ich rozvoj. Vďačia za to výnimočným 
prameňom minerálnych vôd i bohatej tradícii siahajúcej až do roku 1247,“ 
povedala T. Šatanková.
  Vlani mali Bardejovské kúpele, a.s. najlepší rok v histórii. Navštívilo ich 31 
011 osôb, čo bolo o 3174 viac ako v roku 2018. Kúpele vlani zaznamenali aj 
zvýšenie počtu prenocovaní o 17 289, na celkových 289 353. Za rok 2019 
dosiahla akciová spoločnosť Bardejovské kúpele tržby vo výške 15, 804 mil. 
eur, čo predstavovalo nárast o 14,62% oproti roku 2018, kedy zaznamenala 
tržby 13,788 mil. eur. Prepočítaný stav zamestnancov bol vlani 357.
V Bardejovských kúpeľoch sa liečia onkologické choroby, choroby obeho-
vého a tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz 
s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z 
povolania, ochorenia obličiek a močových ciest, choroby pohybového ústro-
jenstva a ženské ochorenia. 

INFORMÁCIE PRE NOVÝCH KLIENTOV - nástup po 11. máji 2020
- Klient bude môcť prichádzať do ubytovacích zariadení akciovej spoločnosti 
Bardejovské kúpele len samostatne, bez sprievodu inej osoby. Tá môže čakať 
na parkovisku v prípade, že klient nebude prijatý. 
- Klient, po príchode do kúpeľov autom, bude nasmerovaný na parkovisko 
pred hotelom Alexander
- Každý nový klient sa bude hlásiť v označených priestoroch kaviarne hotela 
Ozón, ktorá bude prispôsobená na prvý kontakt s klientom
- Prijímanie klientov bude prebiehať v čase medzi 7.00 - 15.00 hod v pra-
covné dni.
- Následne každý klient absolvuje zdravotnú prehliadku v kaviarni hotela 
Ozón za prítomnosti sestry a lekára. Tam prebehne povinné meranie teploty 
a vypísanie dotazníka o cestovateľskej anamnéze klienta
- Každý klient obdrží ochranné rúško
- Až na základe týchto krokov a vyhodnotení zdravotného stavu, bude klient 
poslaný na príslušnú recepciu hotelov Ozón alebo Astória a následne bude 
ubytovaný a pôjde k ošetrujúcemu lekárovi na vstupnú lekársku prehliadku
- Klient bude mať možnosť ubytovať sa na izbe sám bez príplatku za 1/1 izbu, 
ak prídu na pobyt dvojice, budú ubytované spoločne
- Počas pobytu bude podľa možností klient usadený v jedálni sám pri stole, 
maximálne budú 2 stravníci pri stole formou tzv. „krížového sedenia“
- Zadný vchod v hoteli Ozón aj v Kúpeľnom dome budú permanentne uza-
tvorené 
- Otváracie časy kolonády sú posunuté na 07.00 hod.
- Je povinnosťou klientov nosiť ochranné rúška počas celého pobytu v kú-
peľoch
- Platí zákaz opustiť areál kúpeľov počas prebiehajúcej kúpeľnej liečby 
- Platí zákaz prijímania akýchkoľvek návštev počas kúpeľnej liečby
- V prípade, že sa u klienta javia známky ochorenia, je potrebné okamžite 
navštíviť zdravotnú sestru, prípadne lekára. Takúto oznamovaciu povinnosť 
majú aj všetci zamestnanci, ktorí majú podozrenie, že klient má zdravotné 
problémy
- Naďalej platia opatrenia súvisiace so zvýšenou dezinfekciou a ochranou 
zdravia
Viac informácií na: www.kupele-bj.sk 

(pn)

  V zmysle odporúčaní Vlády Slovenskej republiky v súvislosti so 
šírením nákazy COVID-19 budú expozície Vojenského historic-
kého múzea v Piešťanoch a vo Svidníku pre verejnosť zatvorené 
do odvolania. O ďalšom postupe bude Vojenský historický ústav 
verejnosť včas informovať.
  Zároveň Vojenský historický ústav žiada širokú verejnosť, aby 
sa v čase pandémie nezhromažďovala v priestoroch Vojenské-
ho historického múzea, v areáli parku a priľahlého Pamätníka 
Sovietskej armády vo Svidníku. 

(pn) 

Zatvorené expozície, 
zakázané zhromažďovanie 
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  Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svid-
níku začal trestné stíhanie vo veci zločinu sprenevery, kde škoda 
pre postihnutý subjekt bola vyčíslená na viac ako 64 000 eur. 

Pozemkové spoločenstvo 
okradol o viac ako 60 tisíc eur 

  Zatiaľ neznámy páchateľ (pravdepodobne  jeden z členov pozemkového spo-
ločenstva so sídlom Dubinné) v roku 2018 si mal prisvojiť fi nančné prostriedky 
v sume 38 255 eur. Tieto peniaze mali byť pôvodne z účtu spoločenstva 
prevedené na účty jednotlivých členov. Išlo o podiel na zisku. Páchateľ tak 
neučinil a zatiaľ nie je zrejmé na aký účel tieto peniaze použil. 
  Páchateľ taktiež v období od januára do mája 2019 si mal prisvojiť fi nančné 
prostriedky spoločenstva v hodnote 25 805 eur (išlo o uskutočnených 23 
bankových výberov). Tieto výbery neboli zdokladované a teda ani v tomto 
prípade nie je známe na aký účel boli peniaze použité. Trestný zákon pre 
páchateľa tohto zločinu stanovuje v prípade preukázania viny trest odňatia 
slobody na tri až desať rokov. 

(krpz)

  Uplynulý týždeň okrúhle životné jubileum - 50 rokov oslávil 
Svidníčan Igor Kucer. Tento operný spevák sa narodil 15. apríla 
1970.    

Igor Kucer oslávil okrúhle životné jubileum

  Igor Kucer študoval husle na konzervatóriu v Košiciach a Vysokej skole mú-
zických umení v Bratislave. V tom čase pôsobil ako člen komorného orchestra 
Mladí Bratislavskí sólisti. V Kyjeve úspešne absolvoval Akadémiu múzických 
umení P. I. Čajkovského v obore operný a komorný spev pod vedením prof. 
Vladimíra Tymochina a prof. Mishu Didyka. 
  Taktiež absolvoval doktoranské štúdium pod vedením prof. Zoji Lichtman. 
Už počas štúdia pôsobil ako sólista divadla P.I.Čajkovského. V danom čase 
pod vedením popredných dirigentov Leva Gorbatenka a Alli Kuľbaby stvárnil 
úlohy Lenského z opery Eugen Onegin, grófa Almavivu z opery Barbier zo 
Sevilly, Alfreda z operety Netopier, atď. 
  Ako sólista sa predstavil v Národnom divadle v Brne v úlohe Pierra Bezuchova 
v opere Vojna a mier (S. Prokofi eva) s dirigentom Sergeyom Politikovom a v 
opere W. A. Mozarta Idomeneo s dirigentom Casparom Richterom a Jakubom 
Kleckerom, kde stvárnil titulnú postavu Idomenea. So Štátnou operou Praha 
ho spája spolupráca pri projekte realizácie opery Traviata, kde sa predstavil 
v úlohe Alfreda. V Štátnom divadle v Košiciach sa ako sólista uviedol v opere 
G. Rossiniho - Barbier zo Sevilly (Almaviva), W. A. Mozarta - Čarovná fl auta 
(Tamino) a W. A. Mozarta - Don Giovanni (Don Ottavio).
  Pravidelne spolupracuje s Kyjevskou fi lharmóniou, Symfonickým orchestrom 

rozhlasu a televízie v Moskve, 
Košickou fi lharmóniou, Plze-
ňskou fi lharmóniou, komorným 
orchestrom Virtuosi di Praga, 
Musica Minore a orchestrom 
Štátnej opery v Budapešti (Fai-
loni orchestra). Taktiež ho viaže 
spolupráca so 100 členným 
cigánskym orchestrom z Buda-
pešti, s ktorým sa predstavil v 
Steel aréne v Košiciach.
  Okrem koncertných akti-
vít doma na Slovensku a v 
Čechách sa predstavil aj v 
Mexiku, Japonsku, Taliansku, 
Ukrajine, Rusku, Poľsku, Ma-
ďarsku, Anglicku, Španielsku 
a Nemecku. 

Na mnohaja 
i blahaja lita, Igor!

Redakcia týždenníka 
Podduklianske novinky 

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  jazykovedca Ľudovíta Štúra.

 Ľudovít Štúr je najvýznamnejší predstaviteľ slovenského 
národného života v polovici 19. storočia, poslanec uhorského 
snemu, autor súčasného slovenského spisovného jazyka, politik, 
jazykovedec, učiteľ, spisovateľ a novinár. Narodil sa 28. októbra 
1815 v Uhrovci. 
  Vo svojom rodisku získal základné vzdelanie, ďalej študoval v 
maďarskom Rábe a v Bratislave na evanjelickom lýceu. Študenti 
tohto lýcea v roku 1829 založili Spoločnosť česko-slovenskú, 
ktorej členom po príchode do Bratislavy sa stal aj Ľ. Štúr. Na 
jeseň 1835 sa stal jej podpredsedom. Jednou z významných 
aktivít Spoločnosti bola národná slávnosť na Devíne 24. apríla 1836. Akcia 
bola pripravovaná v tajnosti a na nej Ľ. Štúr vo svojom príhovore spomenul 
históriu Veľkej Moravy. Ľ. Štúr okrem latinčiny výborne ovládal jazyk maďar-
ský, nemecký, francúzsky, grécky a slovanské jazyky, predovšetkým poľský, 
srbo-chorvátsky, ruský a učil aj hebrejčinu a angličtinu. 
  O dva roky neskôr sa 24-ročný Ľ. Štúr zapísal na univerzitu v Halle. Začiatkom 
roka 1843 oboznámil Ľ. Štúr svojich blízkych priateľov s myšlienkou spojiť ka-
tolícky aj evanjelický prúd Slovákov na báze jednotného spisovného jazyka. Za 
základ vybral stredoslovenské nárečie najmä pre jeho rozšírenosť, pôvodnosť 
a zrozumiteľnosť. Zjednotenie Slovákov sa malo uskutočniť prostredníctvom 
spolku Tatrín. V tomto roku sa zároveň komplikovala situácia na lýceu. Na 
protest proti odvolaniu Štúra z funkcie zástupcu sa 22 študentov rozhodlo v 
marci 1844 odísť z lýcea. Trinásť z nich potom dokončilo štúdiá v Levoči. 
  V auguste 1844 sa konalo prvé zhromaždenie Tatrína v Lipt. sv. Mikuláši, na 
ktorom sa zúčastnil aj Štúr, ktorý bol zvolený za člena predsedníctva spolku. 
O rok neskôr sa po niekoľkoročnom úsilí podarilo Štúrovi získať od panovní-
ka povolenie vydávať Slovenskje národňje novini s literárnou prílohou Orol 
tatránski. V roku 1847 vstúpil na pôdu Uhorského snemu, ktorý sa konal v 
Bratislave, ako poslanec za slobodné kráľovské mesto Zvolen, aby konkrét-
nejšie a dôslednejšie obhajoval svoje národné a sociálne postoje. 
  V septembri 1848 bola vo Viedni utvorená Slovenská národná rada, ktorá sa 
vyhlásila za jediného vykonávateľa moci na Slovensku a odmietla poslušnosť 
maďarskej vláde. Jej politickým členom bola aj Ľ. Štúr. 
  Rok 1851 otvoril sériu osobných tragédií Ľ. Štúra. V januári mu zomrel brat 
Karol, o pol roka neskôr aj jeho otec. Po smrti staršieho brata sa presťahoval 
do Modry, aby sa postaral o jeho sedem detí. Aj naďalej bol tvorivo činný, jeho 
život mu však znepríjemňovala polícia. V roku 1853 zomrela vo Viedni jeho 

spriaznená duša Adela Ostrolúcka a v Trenčíne jeho 
matka. V tomto období končí aj Štúrova životná púť. Na 
poľovačke v decembri 1855 sa pri pokuse o preskoče-
nie potoka neďaleko Modry nešťastne postrelil. Zomrel 
12. januára 1856 v Modre ako štyridsaťročný.
Jedna z ulíc v meste Svidník je pomenovaná jeho 
menom od roku 1974.

Zdroj: MsÚ a Podduklianska knižnica 
Svidník, MsÚ
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  Školy na východnom Slovensku ponúkajú pre žiakov vyučo-
vanie rusínskeho jazyka slovom aj písmom. To je jednou z mož-
ností, ako deťom priblížiť bohatú kultúru a tradície ich predkov, 
a to hravou formou obohatenou o hru na hudobných nástrojoch, 
piesne, tance či recitáciu. 

Výučba rusínskeho jazyka je v školách čoraz populárnejšia

  Rusínsky jazyk je navyše štartovacím mostíkom pre učenie sa iných výcho-
doslovanských jazykov, ku ktorým má rusínčina veľmi blízko. Nehovoriac o ich 
spoločnom základe v azbuke, ktorej znalosť môže byť pre niektorých veľkou 
výhodou.
  V súčasnosti má každá škola na Slovensku možnosť vytvárať si vlastný školský 
vzdelávací program. Na Spojenej škole vo Svidníku sa zamýšľali nad tým, že do 
vzdelávacieho procesu zaradia regionálne dejiny alebo kultúru a tradície Rusínov. 
„Keďže sme nevedeli, čo z toho si vybrať, napokon sme ako najlepšiu možnosť 
vyhodnotili zaradiť do učebných osnov práve 
rusínsky jazyk, kde sa prelína jednak kultúra 
nášho regiónu, ako aj tradície predkov. Som 
nesmierne rada, že sa to stretlo s takým pozi-
tívnym ohlasom u rodičov žiakov, čo nás veľmi 
milo prekvapilo,“ teší sa záujmu Mária Makuto-
vá, riaditeľka Spojenej školy vo Svidníku, kde 
prváci a piataci od školského roka 2019/20 
navštevujú hodiny rusínskeho jazyka. 
  Podobnú formu vyučovania zvolili aj na ško-
lách v Radvani nad Laborcom a v Pčolinnom. 
Na Slovensku existujú aj dve rusínske školy, v 
Kalnej Roztoke a Klenovej, kde učitelia komu-
nikujú s deťmi v rusínčine aj na výchovných 
predmetoch ako hudobná, telesná či výtvarná 
výchova. Navyše už niekoľko rokov napreduje 
projekt večerných škôl rusínskeho jazyka 
občianskeho združenia Kolysočka - Kolíska, a 
to aj vďaka dotácii z Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín. Krúžky rusínčiny sa doteraz zrealizovali na desiatkach škôl 
v okresoch Snina, Humenné, Medzilaborce, Stará Ľubovňa, Svidník, Bardejov, 
Levoča Sabinov, Prešov, Košice, ale aj Bratislava.  
  Dotácia 1. ročníka základnej školy je jedna hodina rusínskeho jazyka týždenne. 
K praktickej stránke pani riaditeľka Makutová dodáva: „rusínsky jazyk sa učí 
celá trieda, ktorá je rozdelená do dvoch skupín, aby bol pri vzdelávaní  možný 
individuálny prístup ku každému žiakovi. Žiaci preberajú základné reálie zábav-
nou a hravou formou pomocou pracovných listov“. Na svidníckej škole začali so 
vzdelávaním v rusínskom jazyku aj na druhom stupni v 5. ročníku, kde je dotácia  
dve hodiny týždenne. Ako dopĺňa pani riaditeľka Makutová, „do vzdelávania je 
zapojená polovica žiakov triedy, ktorí sa učia rusínsku abecedu a pomocou nej 
získavajú slovnú zásobu, čím si rozvíjajú nové obzory“.
  Práve tieto pozitívne skúsenosti s doterajšou výučbou rusínskeho jazyka môžu 
byť inšpiráciou aj pre ďalšie školy v našich regiónoch, no rovnako aj pre samotných 
rodičov a ich deti. Súčasná doba totiž kladie na mladých ľudí vysoké nároky a 
jedným z rozhodujúcich kritérií  aj je dostatočná znalosť cudzích jazykov. Popri 
angličtine sa do popredia dostáva predovšetkým ruština a to s príchodom vý-
chodoeurópskych fi riem na náš trh. A práve rusínčina je príkladom slovanského 
„esperanta“, ktoré je vynikajúcim základom pre lepšie zvládnutie týchto nám 

blízkych jazykov. Ďalším prínosom kodifi kovanej rusínčiny je písanie azbukou, 
čo predstavuje spoločný základ  všetkých východoslovanských jazykov. Ak teda 
chcete svojmu dieťaťu poskytnúť konkurenčnú výhodu, osvojenie si spisovnej 
rusínčiny je dobrým krokom smerom k novým pracovným príležitostiam.
  Nie menej dôležité je v dnešnom svete získanie sebavedomia, ktoré možno 
vybudovať na pevných základoch národnej hrdosti. Práve absolvovaním predmetu 
rusínsky jazyk sa deti dozvedia  množstvo podnetných informácií o  bohatej histórii 
Rusínov, ako aj o celoslovensky  či svetovo  známych rusínskych osobnostiach. 
Z našich radov totiž pochádza množstvo mien, na ktoré môžeme byť právom 
hrdí, ako napríklad Adolf Dobriansky - poslanec uhorského snemu, akademik 
Dionýz Ilkovič - člen tímu držiteľa Nobelovej ceny Jaroslava Heyrovského, Michal 
Strenk - hrdina II. svetovej vojny známy z fotografi e vojakov vztyčujúcich americkú 
vlajku na japonskom ostrove Iwo Jima, Andy Warhol - hviezda pop-artovej kultúry 
či Dimitrij Zaričňak - tlmočník amerického prezidenta Reagana. K Rusínom sa 
hrdo hlásia aj známi umelci s nezanedbateľným vplyvom na našu mládež, ako 

napríklad Marián Čekovský, Michal Hudák či Štefan Štec. Aj vďaka takýmto 
osobnostiam sa nielen v deťoch, ale aj u dospelých môže prirodzene prebudiť 
hrdosť na svoj pôvod a korene. Dôležité je to najmä v súčasnosti, aby človek aj 
v čase globalizácie vedel odkiaľ pochádza a kam patrí.  
  A že výučba rusínskeho jazyka nie je žiaden dril, ale obohatenie, svedčia aj 
slová pani učiteliek Ingrid Lukáčovej a Jany Nagajdovej: „všetko sa snažíme 
vykonávať hravou formou. Preto vyučovanie obohacujeme spevom rusínskych 
piesní, tancom, hrou na hudobných nástrojoch, recitáciou, dramatizáciou, riekan-
kami, vyčítankami. Učiteľa najviac poteší, ak mu žiaci povedia, že sa veľmi tešia 
na hodinu, lebo to je najlepšia hodina. A ešte viac potešujúce je, ak vás žiak na 
chodbe pozdraví po rusínsky a rozpráva sa s vami mimo triedy a vyučovania v 
rusínskom jazykom.“ 
  A ako môže byť rusínsky jazyk zaradený do vyučovacieho procesu na škole, ktorú 
navštevuje vaše dieťa?  Výučba rusínskeho jazyka môže byť v ponuke samotnej 
školy, no požiadať o jej zavedenie do vyučovacieho procesu môžu aj samotní 
rodičia, a to počas rodičovskej schôdze alebo zápisu. Priamo osloviť môžete aj 
riaditeľa školy alebo primátora či starostu, zastupujúceho zriaďovateľa školy. 

Natália Špesová a Jozef Badida, 
OZ molodŷ.Rusynŷ / ОЗ молоды.Русины

   Najprv rímskokatolícki a gréckokatolícki a počas uplynulého víkendu aj 
pravoslávni veriaci oslávili Veľkú noc. Všetky obrady sa konali bez účasti 
verejnosti a tradičné veľkonočné jedlá si ľudia zväčša požehnávali sami 
vo svojich domácnostiach. Obrady nanajvýš sledovali vďaka internetovým 
prenosom z jednotlivých kostolov či chrámov. V uplynulú nedeľu sa však 
vynašiel napríklad správca pravoslávnej farnosti vo Vyšnom Mirošove 
Alexander Kleban. Po konzultácii s Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva vo Svidníku požehnanie jedál v košíkoch vykonával z auta. 
Po obrade v chráme ho vozila manželka a duchovný Alexander Kleban 
za dodržania všetkých hygienických pravidiel a stanovených nariadení 
cez okno posvätil veľkonočné dobroty v košíkoch miestnych, ktorí s nimi, 
takisto pri dodržaní všetkých nariadení, pred piatou ráno stáli pri svojich 
domoch, priamo pri ceste.                                                                 (ps) 

Veľkonočné dobroty posväcoval z okna autaVeľkonočné dobroty posväcoval z okna auta
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    SPOMIENKA 
Osud je krutý, nevráti, čo vzal.

Zostali iba spomienky, v srdci žiaľ.
Už niet návratu a ani nádeje, 

len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie. 
Kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať,

spokojný spánok Ti priať a s úctou spomínať.

11. apríla 2020 sme si pripomenuli 
smutný rok, 

odkedy nás vo veku 43 rokov navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec, syn a brat

IVAN DRIMÁK 

Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Michaela s deťmi Sofi ou a Jakub-
kom, rodičia, sestra s rodinou, svokrovci, švagor a blízki príbuzní  

    SPOMIENKA 

    SPOMIENKA 

Jediné srdce na svete sme mali, 
čo dokázalo nás milovať, 

aj keby láskou vzbudiť sme ho chceli, 
neozve sa už viackrát. 

Odišlo, zmĺklo, išlo spať...

14. apríla 2020 uplynulo sedem rokov, 
odkedy nás navždy opustila naša 

milovaná manželka, mamka a babka
HELENA KOSTELNÍKOVÁ z Rovného

Venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú manžel Ján, syn Ján, 
dcéra Xénia s priateľom Rasťom a vnučka Simonka 
a ostatná smútiaca rodina 

Ako ticho žila, tak ticho odišla,
skromná vo svojom živote,

veľká vo svojej láske a dobrote.

15. apríla 2020 uplynuli smutné tri roky, 
odkedy nás navždy opustila naša milovaná

mamka, babka a prababka
ANNA ŠKRABOVÁ, rodená Vašutová 

zo Svidníka

Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku.                         Smútiaca rodina  

  Župné knižnice aktuálne fungujú online a aj napriek zatvoreným 
bránam pre verejnosť pripravujú mnohé aktivity. Ponúkajú kvízy, 
tvorivé dielne, karanténne výzvy a hlasné čítania. Niektoré z nich 
posúvajú svoje vyradené a vydezinfi kované tituly svojim čitate-
ľom a repatriantom vo vyčlenených karanténnych zariadeniach 
v Prešovskom kraji ako dar. Iné sa zapájajú do bezprostrednej 
pomoci súvisiacej s koronavírusom. Vyrábajú ochranné rúška 
a ochranné štíty pre tých, ktorí to potrebujú.

Župné knižnice sú aktívne aj po zatvorení

  Osem knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho 
kraja (PSK) - Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Podtatranská 
knižnica v Poprade, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou,  Ľubov-
nianska knižnica v Starej Ľubovni, Knižnica Jána Henkela v Levoči, Okresná 
knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove, Vihorlatská knižnica v Humennom a 
Podduklianska knižnica vo Svidníku sú pre čitateľov aktuálne až do odvolania 
zatvorené, rovnako sú zatvorené aj ich biblioboxy. Činnosť knižníc smerom k 
verejnosti napriek tomu pokračuje. 

  Štyri regionálne knižnice, a to konkrétne vo Vranove nad Topľou, v Bar-
dejove, v Poprade a vo Svidníku, vyčlenili pre repatriantov v karanténnych 
zariadeniach v PSK dohromady asi 300 kníh. Chcú tak prispieť k spríjemneniu 
náročného pobytu repatriantov. Vyradené knihy knižnice ubytovaným darujú. K 
dispozícii sú detektívky, trilery, romantická, klasická a náučná literatúra, knihy 
pre deti a mládež, psychologické knihy, a to slovenských, aj zahraničných 
autorov. Knihy sa k repatriantom dostanú podľa ich požiadaviek a možností 
jednotlivých knižníc. 
  Knižnice pre svojich čitateľov pripravujú a na pravidelnej báze aktualizujú aj 
rôzne online aktivity. Tie sú ideálnym tipom na trávenie voľného času počas 
aktuálnej situácie, ktorú si koronavírus vyžiadal. Prostredníctvom internetu 
verejnosti poskytujú aj rešeršné služby. Zároveň všetky župné knižnice čita-
teľom predĺžili výpožičnú lehotu zapožičaných kníh, ktorým lehota skončila 
po 10. marci, a to až do 30. júna.
  S Vedomostným kvízom na mozgové závity https://quizeditor.com/sk/quiz/
vedomostny-kviz-2 sa svojim čitateľom online prihovára Podduklianska 
knižnica vo Svidníku. Rovnako pobáda k tvorivosti a aktívnej činnosti svojich 

čitateľov a prihovára sa im prostredníctvom Kalendária osobností, udalostí a 
faktov okresu Svidník. Čitateľom tiež poskytla časť svojich kníh z knižničného 
fondu prostredníctvom police, ktorá je umiestnená pred budovou knižnice. Pre 
malých aj veľkých sú, samozrejme, zdarma a nie je potrebné ich vrátiť.
  Zamestnanci župných knižníc pracujú aj v čase ich zatvorenia. Riešia výber a 
nákup knižničných dokumentov prostredníctvom online distribučných fi riem či 
odborné spracovanie literatúry. Venujú sa vyraďovaniu knižničných jednotiek 
a revízii knižného fondu. Ich pracovnou náplňou sú aktuálne aj excerpcia 
regionálnych periodík a napĺňanie regionálnej databázy, akvizícia knižničných 
dokumentov, adjustácia a katalogizácia nových prírastkov, spracovávanie či 
archivovanie primárnych regionálnych dokumentov a pod..
  Online činnosť knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK si môžete pozrieť 
prostredníctvom ich webových stránok.
Podduklianska knižnica vo Svidníku www.podduklianskakniznica.sk 

Ivana Ondriová, Oddelenie komunikácie a propagácie

    SPOMIENKA 
Laco Novomeský napísal: 
„Smrť je len nenávratno. I

ba zabudnutie je koniec života.“ 

Aj my si 7. mája 2020 chceme pripomenúť 
25. výročie, čo nás navždy opustila

manželka, mamka a babka
MÁRIA BILASOVÁ z Havranca

Všetci, ktorí ste ju poznali, 
venujte jej s nami tichú spomienku.  
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o d  2 0 .  a p r í l a  2 0 2 0LEKÁRNE
Od 20. do 27. apríla 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 
vo Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
25. a 26. apríla: MUDr. M. Sobek - Nemocnica vo Svidníku. Kontakt: 
054/786 05 80. 
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.

LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

Labková patrola. 
Nové 5 minútové rozprávky. 
Praha, Egmont v spoločnosti 
Albatros Media 2019. 192 s.
  Tím statočných labiek vyráža do akcie! 
Vaši obľúbení hrdinovia sú späť a čakajú 
ich ďalšie napínavé dobrodružstvá. Teraz sa 
vydajú do tajuplnej jaskyne, aby zachránili 
superšteňa Apolla, a v ponorke sa dokonca 
pozrú až na samé dno oceána. 
K Labkovej patrole sa pripojí aj celkom 
nový člen tímu: Tracker, šteniatko z hlbokej 
džungle.

MOKRÝ, Juraj
  Juraj Mokrý je slovenský herec, moderátor a zabávač. Absolvoval Štátne 
konzervatórium v Bratislave. Jeho bývalou partnerkou bola herečka Diana 
Mórová, s ktorou má syna Quida. Známym sa stal ako popletený moderá-
tor televízie Orava v relácií Jozefa Pročka „Je to možné“ a „Nikdy nehovor 
nikdy“. V minulosti moderoval víkendové počasie v televízii Markíza. Stal sa 
kráľom tanečného parketu Let´s Dance 3 s tanečnou partnerkou Katarínou 
Štumpfovou a zahral si postavu Dr. Suchého v televíznom seriáli Ordinácia 
v ružovej záhrade. Juraj Mokrý sa naposledy ukázal ľuďom v internetovom 
počasí ešte v roku 2016. Dlho sa tam však neohrial a odvtedy ho fanúšikovia 
môžu vidieť už iba v divadle. O nejakom televíznom návrate  sa však v jeho 
prípade nehovorí.    

LAXNESS, Halldór Kiljan (23.4.1902-8.2.1998)
  Islandský prozaik, básnik, dramatik, esejista a prekladateľ. Vlastným menom 
Halldór Gudzjónsson. Jeho prvý román Dieťa prírody zostal nepovšimnutý. 
V roku 1955 sa stal laureátom Nobelovej ceny za literatúru. Písal historické 
a spoločenské romány, životopisné diela aj divadelné hry. Celé jeho dielo 
je presiaknuté ironickým humorom. V realistických románoch riešil súdobé 
problémy, v 60. rokoch napísal niekoľko experimentálnych drám so silným 
vplyvom nadprirodzenosti. Napísal román Pod svätou horou, Veľký tkáč kaš-
mírsky, Slobodný ľud, Svetlo sveta, Islandský zvon, Atómová stanica, Gerpla, 
Kresťanstvo pod ľadovcom a iné. 

- Neviem, čo sa ti na mne nepáči, - kričí manžel
na pani Zlaticu.

- Každé ráno ti donesiem kávu do postele, a na tebe
je už len - aby si ju zomlela.

Kde kúpite noviny?
Podduklianske novinky sú v predaji každý týždeň a okrem tradičných novino-

vých 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 Kaufl ande medzi novinami a časopismi 

- a tiež v trafi ke GECO  v Kaufl ande.

PSYCHOTERAPIU CEZ TELEFÓN
 Ambulancia klinickej psychológie Nemocnice Svet zdravia Svidník začína 

verejnosti poskytovať psychologické poradenstvo cez telefón a cez mail. Počas 

trvania pandémie je pacientom na telefonickej linke 054/78 60 290, resp. na 

maile daniela.mikitova@svetzdravia.com k dispozícii klinická psychologička 

Daniela Mikitová. Poskytovať psychologické poradenstvo a podporu bude v 

utorky a stredy v čase od 9.00 do 12.00 h. 

  Psychoterapiu cez telefón poskytne všetkým, ktorí v náročných časoch pan-

démie potrebujú pomoc pri zachovaní duševného zdravia.                     (pn)
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Spravodajstvo / Infoservis 

  Každá ambulancia Nemocnice Svet zdravia vo Svidníku poskytuje 
možnosť vypísania elektronického receptu na základe telefonickej 
požiadavky pacientov. Je potrebné, aby mali pacienti vopred pripra-
vené rodné číslo a zoznam liekov, ktoré potrebujú.

AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRSTVA 
PRE DETI A DORAST PRI PEDIATRICKOM ODDELENÍ
054/78 60 577, 054/78 60 335, alebo 054/78 60  232, 
v čase 8:00 - 12:00 hod.
NEONATOLOGICKÁ AMBULANCIA
- ambulancia ordinuje v redukovanom režime podľa závažnosti stavu, 
po telefonickom dohovore na  telefónom čísle 
054/78 60  280, 054/78 60  335 alebo 054/78 60  577.
AMBULANCIA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY 
054/78 60 431 - pre pacientov, ktorí idú na neodkladnú operáciu a potrebujú 
predoperačné anestéziologické vyšetrenie
KARDIOLOGICKÁ AMBULANCIA 
0918 549 285 alebo 054/78 60 292, 
v čase od 8.00 do 14.00 hod.
PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ AMBULANCIA
054/78 60 428
DIABETOLOGICKÁ AMBULANCIA
05478 60 526
HEMATOLOGICKÁ AMBULANCIA
054/78 60 434, v čase od 9:00 -13:00  hod., 
ambulancia ordinuje mimo stredy (Odbery darcov krvi)
ONKOLOGICKÁ AMBULANCIA 
054/78 60 254, v čase od 9:00 -13:00  hod., 
ambulancia ordinuje mimo stredy (Odbery darcov krvi)
INFEKTOLOGICKÁ AMBULANCIA 
054/78 60  567
CHIRURGICKÁ AMBULANCIA
054/78 60 306, pracuje nepretržite 24/7
PRÍJMOVÁ INTERNÁ AMBULANCIA
054/78 60  281, pracuje nepretržite 24/7
ORL AMBULANCIA 
054/78 60 208
NEUROLOGICKÁ AMBULANCIA 
054/78 60 250
ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA 
Akútne stavy ošetrujeme v rámci chirurgickej ambulancie
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 
054/78 60 284
GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA 
0905 364 070
FYZIATRICKO-REHABILITAČNÁ AMBULANCIA
054/78 60 227, telefonický kontakt iba v pondelok a v stredu, 
v čase od 08:00 - 11:00 hod.
RÁDIODIAGNOSTICKÉ ODDELENIE
054/78 60 342, 0905 364 070, 
pracuje nepretržite 24/7

Elektronický recept Elektronický recept 
cez telefonickú požiadavku  cez telefonickú požiadavku  

  V období pred sviatkami Veľkej noci zdravotníkov nemocnice Svidník pre-
kvapil doručený netradičný dar vo forme sladkostí, minerálnych vôd, ktoré na 
jednotlivé pracoviská doručila rodina Gľuzová.
Nečakané milé gesto potešilo o to viac, že v tomto náročnom období koro-
navírusu sa nájdu aj takýto ľudia, ktorí myslia aj na zdravotníkov a podporujú 
ich takýmto činom.
V mene zamestnancov nemocnice Svidník, ďakujeme rodine Gľuzovej za jej 
milé prekvapenie a ďakujeme aj všetkým za ich  akúkoľvek podporu, či už 
tlieskaním z balkóna alebo aj tým, že ostali doma.                                 (bm) 

Dar od rodiny Gľuzovej 
zdravotníkom nemocnice 

Kto daroval krv?   
  V stredu 8. apríla 2020 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svid-
níckej nemocnice darovať krv 29 bezpríspevkových darcov: 
  Jaroslav Suvák (91), Eva Kucerová (54), Martin Gajdoš (40), Ľuboš Ho-
rochonič (3), Ján Olejár (17), Ján Klučár (37), Slavko Surmaj (47), Marián 
Danko (8), Michal Biľ (5), Matúš Surmaj (7), Marián Kmec (57), Mária Majdová 
(12), Marcel Sakara (46), Ján Palij (24), Lenka Vaňková (prvodarca), Nikola 
Suváková (4), Jana Keselicová (42), Lukáš Gľuz (2), Annamária Keselicová 
(prvodarca), Ľuboš Šimko (23), Ľuboš Angelovič (prvodarca), Dávid Kurej (3), 
Peter Masica (3), Kevin Kurej (11), Klára Gombárová (24), Matúš Hrebeňák 
(6), Viktor Varchola (48), Eva Homzová (5), Marcel Hoľko (64). 
  V stredu 15. apríla prišlo darovať krv 32 bezpríspevkových darcov: Seba-
stián Cuprišin (8), Štefan Šafranko (9), Radoslav Šafranko (32), Ján Dovičák 
(19), Juraj Štochmal (9), Darina Štochmalová (21), Juraj Zajaroš (93), Jozef 
Popernik (84), Viktória Radačovská (2), Erik Jaškanič (5), Ján Macko (46), 
Slavomír Prokopovič (17), Marián Čurilla (8), Radoslav Michalko (17), Vasil 
Lakata (6), Marek Matkobiš (8), Ladislav Golenovský (10), Slavomír Michrina 
(25), Erik Zelinka (20), Ema Michrinová (2), Peter Čonka (19), Gabriel Tokarský 
(21), Lívia Jakubovová (2), Albín Goč (21), Tobias Tkač (2), Ján Kokinda (57), 
Gabriela Kostelniková (4), Juraj Piskurik (16), Veronika Potomová (2), Terézia 
Lukáčová (prvodarca), Patrik Fajak (6), Zuzana Rusnáková (19).

 Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 


