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  Koronavírus neovplyvnil len bežný život. Spoločenským akciám 
doslova uťalo! Rodinné akcie, jubileá, svadby boli vo viacerých 
rodinách preložené, ale aj zrušené. Nevesty, ktoré mali mať v 
tomto období svadbu, zostali sklamané.  

Pandémia zatriasla svadbami, snúbenci ich prekladajú 

  Mesiace plánovania, príprav, vybrané šaty, ale aj zaplatené zálohy za 
svadobné služby a dekorácie. V mnohých prípadoch aj vygravírované mená 
a dátum na obrúčkach. Vybrané miesto svadby, dohodnutý kameraman, 
fotograf, hudba... 
  Zákaz hromadných akcií  Slovensku výrazne skomplikoval život snúbencom. 
Na niektorých úradoch sú povolené len malé svadby s obmedzeným počtom 
ľudí. Viaceré nevesty však túžia po riadnej veľkej svadbe so všetkým čo k 
tomu patrí, preto radšej počkajú. 
  Svidníčanka Antónia Gulová so snúbencom Radom Halajom mali mať svadbu 
v magický dátum 6.6. Aj oni patria k tým, ktorým pandémia výrazne zasiahla 

 Svidníčanka Antónia Gulová so snúbencom Radom Halajom mali 
mať svadbu v magický dátum 6.6. Aj oni patria k tým, ktorým pandémia 
výrazne zasiahla do života a ovplyvnila svadbu  

do života a ovplyvnila svadbu.  
  „Do včera sme čakali na vyjadrenia o opatreniach, no nakoniec sme sa roz-
hodli svadbu preložiť až na budúci rok, aj keď momentálne nemáme presný 
dátum. Svadbu sme mali mať 6.6.2020. Som z toho veľmi sklamaná, ako asi 
každá nevesta,“ priznala budúca nevesta Antónia Gulová, ktorá túži po riadnej 
veľkej svadbe a peknej spoločenskej udalosti.
  „Mali sme už všetko rezervované, hudba, fotograf, sála a všetko okolo toho. 
Šaty som si chcela ísť kúpiť koncom marca, no nestihla som to kvôli tejto 
situácii, čo je teraz s odstupom času „šťastie“. Ľutujem nevesty, ktoré už mali 
nakúpené aj šaty a obrúčky s dátumom. Je to strašné. Na kapelu a sálu niekto-
ré nevesty čakali aj dva roky a teraz budú musieť znova čakať. No dôležitejšie 
v tomto období je podľa mňa naše zdravie a zdravie našich blízkych. Chcem 
týmto aj odkázať všetkým nevestám, ktoré museli svadby zrušiť, nezúfajte, ak 
je to ten pravý, tak sa vezmete hoc aj o rok či dva. Veľa šťastia a síl v tomto 
období,“ dodala nevesta Antónia Gulová.                                                (ks)

   Príkladom párov, ktoré sa zosobášili 
napriek súčasnej pandémii, sú Ivana a 
Ľuboš Horochoničovci.
   Svoje áno si snúbenci povedali minulý 
týždeň v obradnej miestnosti svidnícke-
ho Mestského úradu, samozrejme, za 
prísnych hygienických opatrení s rúškami 
na tvárach a rukavicami na rukách.   
   V obradnej miestnosti boli počas obradu 
okrem nevesty Ivany, za slobodna Sed-
lákovej a ženícha Ľuboša Horochoniča, 
prítomní len dvaja svedkovia, sobášiaci 
- mestský poslanec Michal Iľkanin a mat-
rikárka Lenka Šimková.          (svid, ps)  

Sobáš napriek pandémiiSobáš napriek pandémii
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  Pandémia koronavírusu výrazne zasiahla do svadobných prí-
prav Svidníčanky Kristíny Sičákovej a jej snúbenca Jána Krivku. 
Nevesta túžila po veľkej svadbe s tradíciami, ale všetko musela 
dočasne zastaviť. 

Ponechali si pôvodný termín sobáša, zoberú sa s rúškami 

  „Svadbu sme plánovali rok dopredu a stanovili si dátum na začiatok mája 
2020. Keď sa začala celá situácia ohľadom koronavírusu a všetko sa začalo 
zatvárať a zakazovať podujatia s väčším počtom ľudí, prvé čo nás napadlo 
bolo preložiť celú svadbu na iný termín. Pretože stále som túžila po veľkej 
svadbe so všetkými tradíciami,“ povedala nevesta Kristína Sičáková. 
  Samotnú svadbu však napokon nezrušili úplne. „Neskôr pri počúvaní nových 
nariadení a nových správ v televízii sme si uvedomili, že obmedzenia budú 
trvať možno o čosi dlhšie, ak vôbec tento rok ešte povolia tieto hromadné 
akcie. Na jednej strane sme sa tešili a všetko už máme pripravené, ale na 
druhej strane sme nechceli byť ďalšie mesiace v napätí a očakávaní, kedy 
sa niečo zmení a čo sa povolí. Tak sme sa rozhodli, že si pôvodný termín 
sobáša ponecháme aj keď s rúškami (ale peknými) za prísnych podmienok 
a vo veľmi obmedzenom počte tých najbližších. 
  Čo sa týka svadobnej hostiny so všetkým, stále dúfame, že sa to tento rok 
podarí zorganizovať. Náhradný termín už máme stanovený, všetko ale závisí 

od toho, ako sa bude celá situácia s koronavírusom ďalej 
vyvíjať,“ dodala Kristína Sičáková.
  Zisťovali sme aj situáciu s civilnými sobášmi v obradnej 
sieni mesta Svidník. „Koronavírus zatiaľ nemal veľký dosah 
na uskutočňovanie svadieb. Uvidíme, ako to bude ďalej. 
Keďže bolo pôstne obdobie, svadby sme nemali nahlásené 
počas mesiaca marec a najskôr sú nahlásené tri sobáše 
na 25. apríla 2020. Dva sobáše by mali byť vykonané v 
gréckokatolíckej farnosti a jeden v obradnej miestnosti 
mesta Svidník. Civilný sobáš bude prebiehať s prísnymi 
hygienickými opatreniami, o cirkevných sobášoch nemáme 
vedomosť. Ďalšie tri cirkevné sobáše sú plánované na 
mesiac máj ale neviem, či sa uskutočnia,“ informovala 
hovorkyňa mesta Svidník Kristína Tchirová.               (ks)

  Chaos vo svojich diároch majú aj svadobní kameramani 
a fotografi . Snúbenci totiž rušia či prekladajú svadby a s 
tým súvisí aj posun termínov. 

Nastáva termínová kolízia 

  „Áno, ľudia prekladajú termíny a nastáva i termínová kolízia počas 
sobôt. Ja mám mnoho svadieb i videoakcií zrušených, preložených 
či termínmi pozmenených. Pre mňa je to najhorší rok, aký kedy som 
zažil,“ povedal svadobný kameraman Ján Halčík. 
  Vyzerá to tak, že svadby už nebudú iba v soboty. „Čo sa týka 
svadieb, snúbenci ich prekladajú aj na piatok či nedeľu. Bude to asi 
východiskom pre mnohé páry. Mne obdobie pandémie umožnilo ve-
novať sa hlavne rodine. Ale verím, že všetko sa vráti do normálneho 
chodu a možno i lepšieho v mnohých oblastiach osobného, pracov-
ného i duchovného života. A o to viac sa oplatí zakladať rodiny s 
krásnymi a hodnotnými spomienkami, ako je svadobný deň,“ uzavrel 
Ján Halčík.                                                                                  (ks) 

Tento mladý pár samotnú svadbu  
napokon úplne nezrušil

Spravodajstvo
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  Manželia Rado a Erika Zelizňakovci zo Svidníka sú svadobní 
fotografi . Roky fotia svadby a takéto opatrenia v týchto dňoch 
zasiahli aj do ich života. 

Svadobní fotografi : „Je nám ľúto toho stresu, ktorý majú teraz snúbenci“

  „Jedným z opatrení na Slovensku je aj zákaz hromadných podujatí, čo zna-
mená automatické zrušenie tých svadieb, ktoré sa konajú v najbližších dňoch,“ 
povedal Rado Zelizňak. Pandémia koronavírusu ovplyvnila aj ich objednávky. 
„Zo začiatku si ľudia pripravovali záložný plán, teraz je už viacero svadieb 
preložených, niektoré na začiatok budúceho roka. Tí, ktorí to chcú u nás stihnúť 
ešte tento rok, prekladajú svadobnú hostinu na piatok alebo nedeľu.“  
  Rado s Erikou Zelizňakovci priznali, že objednávky na mesiac apríl a máj sú 
už preložené. „Čo sa týka mesiacov jún a júl, sme v kontakt so snúbencami a 
pozorne sledujeme situáciu, ktorá sa mení každým dňom. Na začiatku mája 
budeme fotografovať aj sobáš, ktorý sa uskutoční za podmienok, ktoré sú 

prikázané štátom,“ doplnili manželia Zelizňakovci. 
  Pýtali sme sa, či sa budú svadby konať aj v iných termínoch ako sobota 
či piatok. „Jednu svadbu máme v nedeľu, niekoľko ďalších v piatok, iné dni 
zatiaľ nie.“ 
  A ako celú situáciu vnímajú manželia - fotografi ? „Je nám ľúto toho stresu, 
ktorý majú teraz snúbenci. Mesiace plánovania, ktoré vyšli nazmar. Ale situáciu 
nemôže nikto zľahčovať. Musíme sa držať nariadení, ktoré boli vydané, aby 
sme sa z toho rýchlo dostali a pokračovali v bežnom živote. My sme tu na to, 
aby sme maximálne vyšli v ústrety a pomohli mladým dodatočné komplikácie 
poriešiť. Spolu to dokážeme,“ uzavreli manželia Zelizňakovci. 

(ks) 

  Ľudmila Oslacká pripravuje svadobné výzdoby. Aj v tejto 
oblasti podnikania pandémia koronavírusu spôsobila kompli-
kácie. Podľa tejto svadobnej aranžérky, situácia je síce ťažká, 
ale zvládnuteľná. 

Situácia prinútila mladomanželov zvažovať aj nad štvrtkovými termínmi

  „Svadba je udalosť, na ktorú sa všetci tešia a hlavne nevesty do svadobnej 
prípravy vkladajú množstvo energie, aby svadobná výzdoba bola tip-top. 
Samozrejme, z našej strany sa snažíme ich predstavy naplniť pre maximálnu 
spokojnosť,“ povedala Ľudmila Oslacká. 
  Vírus COVID-19 skomplikoval mnohým párom ich svadby. „Je potrebne zladiť 
termíny, čo je dosť ťažké nakoľko výzdoby sa plánujú rok až dva dopredu. 
Svadobné výzdoby objednané v našej fi rme sú preložené na iné termíny. V 
momentálnej situácii sa dá iba čakať 
ako sa to celé vyvinie. 
  Zatiaľ svadobné výzdoby boli pre-
ložené na voľné termíny október 
2020, no sú ešte s otáznikom. No je 
pravdepodobné, že tieto svadby budú 
znova preložené na rok 2021, ak vírus 
nepominie.
  V roku 2021 sa svadby  uskutočnia 
aj v piatkových termínoch, čo v predo-
šlých rokoch bolo iba párkrát. Zmena 
termínu u nás je bezplatná a všetky 
dohodnuté podmienky sú nemenné,“ 
dodala Ľudmila Oslacká.
  Spomínaná svadobná aranžérka za-
tiaľ vyhovela každej neveste. „Situácia 
aká nastala prinútila mladomanželov 
zvažovať aj nad štvrtkovými termínmi, 
nakoľko je veľmi ťažké nájsť voľný 
termín na ďalší rok aj u nás, aby sme 
to kapacitne stíhali s výzdobami. 
  Zatiaľ ani jeden z našich zákazníkov 
nezvažoval svadbu s obmedzeným 

počtom hostí. A čo sa týka vyzdob 
bežných osláv tieto sa riešia za po-
chodu a podľa opatrení vlády. Tento 
rok máme dlhší čas na to, aby sme 
vylepšili ešte viac naše výzdoby a, 
samozrejme, aj nové priestory, ktoré 
pripravujeme pre našich zákazníkov. 
Pozdravujeme a prajeme hlavne veľa 
zdravia a síl v boji s COVID-19. Spolu 
to zvládneme,“ uzavrela Ľudmila 
Oslacká. 

(ks)

V roku 2021 sa svadby uskutočnia aj v piat-
kových termínoch, čo v predošlých rokoch 
bolo iba párkrát

Rado s Erikou Zelizňakovci priznali, že objednáv-
ky na mesiac apríl a máj sú už preložené
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  Fotograf Peter „Pajzer“ Majurník v rozhovore pre naše noviny 
potvrdil, že situácia nie je dobrá. 

Fotograf Peter „Pajzer“ Majurník: „Všetko sa smeruje až na budúci rok“ 

  „Momentálne je situácia taká, že mesiace apríl, máj, jún, júl sú úplne čisté. 
Svadby naplánované na tieto mesiace sú komplet zrušené. Buď ich nevesty 

preložili na rok 2021 alebo na 
koniec tohto roka,“ opísal situáciu 
Peter Majurník, podľa ktorého už 
vlastne objednávky na svadobné 
fotenie v tomto roku nie sú takmer 
žiadne. „Všetko sa smeruje až na 
budúci rok.“ 
  Odhadnúť situáciu Peter Majurník, 
samozrejme, tak ako aj my všetci, 
nevie. „Uvidíme, čo bude, no dúfaj-
me, že sa tá situácia koncom tohto 
roka zlepší.“ V rozhovore pre naše 
noviny zároveň povedal, že neves-
ty pri prekladaní svadby na koniec 
tohto roka sa pozerajú hlavne na 
piatkové termíny, pretože soboty 
sú, samozrejme, obsadené. Vylú-
čené podľa neho nie je ani to, že 
sa budú svadby konať vo štvrtok či 
napríklad v nedeľu. 
  „Ja som už mal svadbu v nedeľu, 
beriem to ako celkom normálne a 

bežné,“ poznamenal fotograf Peter Majurník, ktorého sme sa pýtali aj na to, 
ako teda bez svadobného fotenia bude tráviť leto. „Myslím si, že už koncom 
leta by to mohlo byť normálnejšie, a že sa svadby rozbehnú. Síce možno v 
menších počtoch, ale predsa. Na leto sa však teším, budem mať konečne viac 
voľného času, môžem sa venovať koníčkom alebo sebavzdelávaniu. Celá tá 
situácia má však aj výhodu, lebo si viac oddýchnem a verím, že koncom roka 
sa to všetko opäť rozbehne,“ uzavrel Peter „Pajzer“ Majurník. 

(ks)

  Po dvoch mesiacoch mohli konečne zasiahnuť. Vrak auta ne-
ďaleko rieky Ladomírka vo Svidníku konečne zmizol. Nepriamo 
sa o to postaral aj jeho majiteľ. A to i napriek tomu, že je za 
mrežami.

Rozbitý vrak auta konečne odpratali

  Na našich stránkach sme už viackrát informovali o tom, ako člen rybárskej 
stráže vo Svidníku Michal Fek našiel vrak auta ešte v polovici februára. „Je 
to vrak. Niekto sa na ňom vybúril doslova. 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,“ tvrdil Michal Fek. Zdá sa, 
že v pôde žiadne nebezpečné látky neskončili, no auto postupne neznámi 
vandali ničili. Po dvoch mesiacoch vrak prírodu špatil stále. „Ten postup je 
jednoznačný. Okresný úrad postúpil spis na mesto. Takto nariaďuje 
zákon,“ ozrejmil situáciu po dvoch mesiacoch prednosta Okresného úradu 
vo Svidníku Jozef Baslár a reagovala aj primátorka Svidníka. „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 začiatkom mája.“
  Počas lehoty má majiteľ po písomnej výzve vrak odstrá-
niť.  On je však vo výkone trestu a je viac než isté, že s 
vrakom neurobí nič. „V prípade, že sa majiteľ neozve a 

neodstráni ho, vrak sa stáva majetkom štátu,“ upozornil Jozef Baslár. Aj 
po tom, ako sme o vraku auta písali na našich stránkach, sa veci pohli. Po 
vrak prišla odťahová služba. Objednalo ju mesto. Svidníckej samospráve 
sa napokon s majiteľom auta podarilo spojiť sa, a to i napriek tomu, že je vo 
väzbe. Dal písomný súhlas na odstránenie vraku.
   „Dal súhlas alebo čestné prehlásenie o tom, že môžeme narábať s 
tým vozidlom, prišlo to včera, takže dnes ho nakladáme a odvážame ho 
hneď na zberný dvor,“ povedal nám v uplynulý utorok popoludní náčelník 
Mestskej polície Jaroslav Antoník vo chvíli, keď auto práve nakladala odťa-
hová služba. Na zbernom dvore podľa Jaroslava Antoníka vrak ešte istý čas 
ostane a s mužom za mrežami sa samospráva bude musieť opäť spojiť, aby 
povedal, ako ďalej. 
 „Čo s ním bude a či sa zošrotuje budeme vedieť v najbližšej dobe,“ načr-
tol náčelník svidníckych mestských policajtov. Na pohľad jednoduché riešenie 
tak svidnícka samospráva aspoň čiastočne vyriešila. Z priestranstva neďaleko 
Ladomírky vrak auta defi nitívne zmizol. „Samozrejme, na náklady majiteľa,“ 
podotkla primátorka Svidníka Marcela Ivančová.                                     (ps)
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  Ústredný krízový štáb v utorok 21. apríla 2020  schválil prvú fázu 
uvoľnenia opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré deň 
predtým navrhlo konzílium odborníkov.  Podľa predsedu vlády 
Igora Matoviča ústredný krízový štáb odsúhlasil zmiernenie 
opatrení takmer jednohlasne.

Od stredy 22. apríla sa otvorili prvé prevádzky či športoviská

OD STREDY 22. APRÍLA SÚ OTVORENÉ:
 - obchody a prevádzky služieb do 300 m2 plochy,
 - verejné stravovanie s výdajom cez okienko,
 - vonkajšie športoviská bez šatní a sociálnych zariadení,
 - dlhodobé ubytovanie bez stravy,
 - vonkajšie trhoviská a predajne automobilov 
   vrátane autobazárov.
  Úrad verejného zdravotníctva vyšpecifi kuje napríklad športy, ktoré bude 
možné vykonávať. U trhovísk bude musieť byť zabezpečený jeden vstup a 
jeden výstup a predajné miesta nesmú byť bližšie ako dva metre. „V prípade, 
ak by sme to zobrali na ľahkú váhu a upustíme od toho štandardu, ktorý sme 
nastavili, tak sa nám to môže vymknúť spod kontroly, a tak, ako tieto prevádzky 
od zajtrajšieho dňa otvárame, tak ich za dva týždne môžeme zatvárať a ešte 
aj to, čo už je otvorené, budeme zatvárať, ak spoločne túto skúšku nezvlád-
neme," povedal premiér.
  Ďalšie uvoľnenie reštrikcií vláda plánuje v troch fázach optimálne po dvoch 
týždňoch, priemerný počet nakazených však nesmie prekročiť sto ľudí den-
ne. Pri počte viac ako 150 nakazených denne chce premiér prevádzky opäť 
zatvárať. Vo všetkých otvorených obchodoch a prevádzkach bude platiť 
súčasná podmienka minimálne 25 štvorcových metrov predajnej plochy na 
jedného zákazníka.
  Premiér zároveň potvrdil zmenu otváracích hodín pre dôchodcov. Po novom 
bude pre túto ochorením COVID-19 najviac ohrozenú skupinu vyhradený pre-
dajný čas od 9.00 do 11.00 h, a to od pondelka do piatka. Predajne musia podľa 
premiéra zabezpečiť, aby v tomto čase nakupovali iba ľudia od 65 rokov.
Ako uviedol hlavný hygienik Ján Mikas, vyčlenenie predajného času od 9.00 
do 11.00 hodiny pre seniorov nad 65 rokov znamená pre týchto ľudí zároveň 
zákaz nakupovania v inom čase. 
  „Aj v predchádzajúcom opatrení sme mali, že týmto osobám sa nakupovanie 
v iných časoch zakazuje,“ povedal Ján Mikas. „Budú hazardovať so svojím 
zdravím, so svojím vlastným životom, ak nevyužijú ten čas,“ dodal. Cieľom 
prípadných kontrol nebude podľa hlavného hygienika vyberať pokuty, ale 
poučiť ľudí.
  Premiér počas rokovania krízového štábu informoval, že pendleri by sa 
do pondelka (27.4.2020) nemali dať testovať na nový koronavírus. Povinné 
mesačné testovanie pre pendlerov vstúpi do platnosti v prípade, ak sa pan-

demická situácia v susedných krajinách zhorší. „Ak bude Úrad verejného 
zdravotníctva SR do pondelka vidieť, že epidemiologická situácia sa vyrovnala 
medzi okolitými krajinami a Slovenskom, tak nebude mať žiaden zmysel, aby 

sa akékoľvek obmedzenia v prípade 
pendlerov uplatňovali,“ uviedol Igor 
Matovič.
  Na základe rozhodnutia ústredného 
krízového štábu zo 17. apríla 2020  by 
sa mali pendleri od 1. mája pri každom 
vstupe do SR preukázať negatívnym 
testom na ochorenie COVID-19, ktorý 
nesmie byť starší ako 30 dní. Ak by v 
susedných krajinách stúpol počet po-
zitívne testovaných ľudí na ochorenie 
COVID-19, tak sa termín povinného 
testovania posunie, poznamenal 
predseda vlády. Nevidí tiež problém 
v zabezpečení odberného miesta pre 
pendlerov na najfrekventovanejších 
hraničných priechodoch.
Hlavný hygienik SR Ján Mikas po 
rokovaní ústredného krízového štábu 
uviedol, že otváranie hraníc zatiaľ nie 
je v pláne. Môže k tomu dôjsť vo fi nál-
nej štvrtej fáze uvoľňovania opatrení 
alebo až po nej. Otvorenie hraníc bude 
tiež závisieť od epidemiologickej situ-
ácie v Európe. Podľa Mikasa by bolo 
otváranie rizikom.

Zdroj: MV SR, Úrad vlády, TASR 
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Čo môže byť otvorené a za akých podmienok? 
  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje 
tieto opatrenia: S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6.00 hod. 
do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a 
všetky prevádzky poskytujúce služby okrem: 

1. všetkých predajní potravín a 
nápojov, vrátane ambulantného 
predaja, bez možnosti konzumácie 
na mieste, 
2. predajní drogérie, 
3. lekární, predajní a výdajní zdra-
votníckych pomôcok a očných optík, 
vrátane vyšetrenia a merania zraku, 
ak sú tieto súčasťou predajne, 
4. predajní novín a tlačovín, 
5. predajní s krmivom pre zvieratá a 
veterinárnych ambulancií, 
6. prevádzok telekomunikačných 
operátorov, 
7. prevádzok reštaurácií a stánkov s 
rýchlym občerstvením, 
8. prevádzok poštových, bankových, 
poisťovacích služieb a leasingových 
služieb, vrátane sprostredkovania 
týchto služieb, 
9. prevádzok internetových obchodov 
(eshop) s možnosťou vyzdvihnutia 
tovaru v prevádzke a donáškových 
služieb, 
10. práčovní a čistiarní odevov, 
11. čerpacích staníc pohonných hmôt 
a palív a autoumyvární, 
12. pohrebných služieb, služieb poh-
rebiska a krematória, 
13. autoservisov, pneuservisov a 
odťahových služieb, vrátane predaj-
ní náhradných dielov motorových 
vozidiel, 
14. služieb staníc technickej kontroly 
a emisnej kontroly, vrátane autori-
zovaných a registrovaných dielní na 
overovanie tachografov a obmedzo-
vačov, pracovísk kontroly originality 
a pracovísk montáže plynových 
zariadení, 
15. servisov výpočtovej a telekomu-
nikačnej techniky, 
16. taxi služieb vykonávajúcich pre-
pravu vecí a tovaru, 
17. advokátov, notárov, súdnych 
exekútorov, správcov konkurzných 
podstát, mediátorov, dražobníkov, 
rozhodcov, znalcov, tlmočníkov, a 
prekladateľov, geodetov, záhradníkov, 
inštalatérov, obkladačov, strechárov a 
iných poskytovateľov služieb posky-
tujúcich rôzne drobné stavebné či 
iné práce vykonávané jednotlivcom 
v exteriéri, 
18. prevádzok kľúčových služieb a 
opravy obuvi, 
19. zberných dvorov, výkupných miest 
a skládok, 
20. predajní metrového textilu a 
galantérie, 
21. predajní a servisov bicyklov a 
detských kočíkov, 
22. prevádzok kvetinárstiev, zá-
hradníctva a záhradnej techniky, ak 

celková vnútorná predajná plocha 
prevádzky nepresahuje 2000 m2, 
23. prevádzok stavebnín, podlaho-
vých krytín, obkladov, inštalačného 
a elektroinštalačného materiálu, 
železiarstva, farieb, lakov a iného 
stavebného materiálu ak celková 
vnútorná predajná plocha prevádzky 
nepresahuje 2000 m2, 
24. maloobchodné prevádzky nepat-
riace pod zákazy a výnimky iných 
bodov a písmen tohto opatrenia, s 
rozlohou do 300 m2 okrem druhov 
trhovísk neuvedených v bode 28; v 
prevádzkach s textilom je zároveň 
zakázané skúšanie odevov, 
25. prevádzky služieb nepatriace 
pod zákazy a výnimky iných bodov 
a písmen tohto opatrenia, s rozlohou 
do 300 m2, okrem druhov taxi služieb 
neuvedených v bode 16 a druhov 
ubytovacích zariadení neuvedených 
v bode 26, 
26. ubytovacie zariadenia, ktoré po-
skytujú služby dlhodobého ubytovania 
(minimálne 10 dní), bez poskytovania 
stravovacích služieb, 
27. karanténne ubytovacie zaria-
denia, 
28. vonkajšie trhoviská s predajom 
sadeníc, rezaných kvetov, potravín a 
nápojov, zeleniny a ovocia, so zabez-
pečeným jednosmerným pohybom 
zákazníkov, regulovaným vstupom a 
výstupom z trhoviska, s umiestnením 
predajných miest s minimálnou vzdia-
lenosťou 2 m; 
Zakazuje sa konzumácia potravín a 
nápojov na mieste, 
29. predajní automobilov a vozidiel, 
vrátane autobazárov, 
30. cukrárne, vrátane predajní neba-
lenej zmrzliny, bistrá, kaviarne, bary 
a podobné zariadenia verejného 
stravovania, 
31. služieb čistenia a dekontaminácie 
cisternových vozidiel ADR, 
32. služieb colno-deklaračnej a špe-
dičnej činnosti a s nimi spojených 
podporných služieb, 
33. služieb vydávania tachografových 
kariet (zberných miest pre príjem 
týchto žiadostí). 

***
ČO MÔŽE BYŤ OTVORENÉ 

V OBCHODNOM DOME? 
S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 
6.00 hod. do odvolania sa uzatvárajú 
všetky maloobchodné prevádzky a 
všetky prevádzky poskytujúce služ-
by nachádzajúce sa v priestoroch 
obchodného domu okrem: 
1. všetkých predajní potravín a 
nápojov, vrátane ambulantného 

predaja, bez možnosti konzumácie 
na mieste, 
2. predajní drogérie, 
3. lekární, predajní a výdajní zdra-
votníckych pomôcok a očných optík, 
vrátane vyšetrenia a merania zraku, 
ak sú tieto súčasťou predajne, 
4. predajní novín a tlačovín, 
5. predajní s krmivom pre zvieratá a 
veterinárnych ambulancií, 
6. prevádzok telekomunikačných 
operátorov, 
7. prevádzok reštaurácií a stánkov s 
rýchlym občerstvením, 
8. prevádzok poštových, bankových, 
poisťovacích služieb a leasingových 
služieb, vrátane sprostredkovania 
týchto služieb, 
9. prevádzok internetových obchodov 
(eshop) s možnosťou vyzdvihnutia 
tovaru v prevádzke a donáškových 
služieb, 
10. práčovní a čistiarní odevov, 
11. prevádzok kľúčových služieb a 
opravy obuvi. 

***
ZÁKAZ KONZUMÁCIE 

NA TERASÁCH 
  S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 
6.00 hod. sa do odvolania zakazuje 
prítomnosť verejnosti v prevádzkach. 
Tento zákaz sa nevzťahuje na predaj 
mimo prevádzku stravovacích služieb 
(predaj bez vstupu do prevádzky). 
Otváracie hodiny týchto prevádzok 
spôsobom predaja mimo donáškovej 
služby sa obmedzujú na hodiny od 
6:00 hod. do 20:00 hod. 
  Zakazuje sa konzumácia pokrmov 
a nápojov na terasách prevádzok 
verejného stravovania. 

***
OTVORENÉ VONKAJŠIE 

ŠPORTOVISKÁ 
S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 
6.00 hod. do odvolania sa uzatvárajú 
všetky nasledovné zariadenia: 
- prírodné a umelé kúpaliská, 
- telovýchovno-športové zariadenia, 
- zariadenia starostlivosti o ľudské 
telo
-  zariadenia pre deti a mládež vrátane 
zariadení starostlivosti o deti do 3 
rokov veku - wellness centrá vrátane 
bazénov v ubytovacom zariadení
- prevádzky zábavného charakteru, 
ktorými sú napríklad kasína, kiná 
a iné prevádzky voľnočasového 
charakteru
- rekondičné pobyty. 

Toto opatrenie neplatí pre: 
1. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné 
liečebne na základe návrhu lekára, 
2. vonkajšie športoviská pre bezkon-
taktný šport, bez otvorených šatní, 
bazénov a hygienických zariadení, 
bez prítomnosti obecenstva, 
3. zariadenia sociálnych služieb, 

zariadenia sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately 

***
SOCIÁLNE SLUŽBY 

  S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 
6.00 hod. do odvolania sa pozasta-
vuje poskytovanie sociálnych služieb 
v zariadeniach sociálnych služieb s 
ambulantnou formou tejto sociálnej 
služby všetkým poskytovateľom so-
ciálnej služby v týchto zariadeniach, 
ktorými sú: 
1. denné stacionáre § 40 zákona, 
2. zariadenia pre seniorov s am-
bulantnou formou sociálnej služby 
§ 35, 
3. zariadenia opatrovateľskej služby 
s ambulantnou formou sociálnej 
služby, 
4. rehabilitačné strediská s ambulant-
nou formou sociálnej služby, 
5. špecializované zariadenia s ambu-
lantnou formou sociálnej služby, 
6. domovy sociálnych služieb s ambu-
lantnou formou sociálnej služby, 
7. denné centrá (bývalé "kluby dô-
chodcov") 
8. zariadenia starostlivosti o deti do 
troch rokov veku dieťaťa (bývalé 
„detské jasle“). Prikazuje sa verejným 
a neverejným poskytovateľom soci-
álnych služieb dôsledne dodržiavať 
hygienicko-epidemiologický režim. 

***
DODRŽIAVANIE 

HYGIENICKÝCH OPATRENÍ 
S účinnosťou od 22. apríla 2020 do 
odvolania sa prevádzkovateľom ma-
loobchodných prevádzok a prevádzok 
poskytujúcich služby nariaďuje pre 
nakupujúcich (zákazníkov) a zamest-
nancov dodržiavanie nasledovných 
hygienických opatrení: 
- vstup a pobyt v prevádzke (vo von-
kajších aj vnútorných priestoroch) 
umožniť len s prekrytými hornými 
dýchacími cestami (napríklad rúško, 
šál, šatka, atď.), 
- pri vchode do prevádzky aplikovať 
dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť 
jednorazové rukavice, 
- zachovávať odstupy osôb minimál-
ne 2 m, 
- počet zákazníkov v prevádzke v 
jednom okamihu nesmie prekročiť 
koncentráciu jeden zákazník na 25 
m2 z predajnej plochy prevádzky, 
- na všetky vstupy do prevádzky 
viditeľne umiestniť oznam o povin-
nosti dodržiavať vyššie uvedené 
hygienické opatrenia a oznam o 
maximálnom počte zákazníkov v 
jednom okamihu, 
- vykonávať časté vetranie priestorov 
prevádzky a pravidelne vykonávať 
dezinfekciu dotykových plôch, kľu-
čiek, nákupných vozíkov a košíkov, 
- zabezpečiť umývanie podláh každý 
deň na vlhko.                              (pn)
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  Zmätky v evidencii výsledkov vzoriek na koronavírus. Takto to 
aspoň vidí muž z okresu Partizánske, ktorý strávil osem dní v 
karanténe vo Svidníku, konkrétne v internáte Strednej odbornej 
školy polytechnickej a služieb. 

Jeden z repatriantov vo Svidníku mal najprv negatívny 
a vzápätí pozitívny výsledok testu - kde sa stala chyba? 

PO NÁVRATE Z NEMECKA
NA KONIEC REPUBLIKY 

 Po návrate z Nemecka tak musel 
vlastným autom na opačný koniec 
republiky do povinnej karantény. Jeho 
radosť po prepustení zo Svidníka 
však bola predčasná. Vo svidníckom 
karanténnom zariadení bolo celkovo 
42 repatriantov z celého Slovenska. 
Hasiči z Prešova ich na koronavírus 
prišli testovať v piatok 17. apríla a v 
nedeľu 19. apríla sa dozvedeli vý-
sledky. Bolo to deviaty deň karantény. 
„Začali nám pomaličky chodiť sms-
ky, že máme negatívny výsledok. 
Mne prišla prvému, ten COVID 
pass, tak sme tu všetci jasali, že 
super, ideme domov. Povedali nám 
hasiči, aby sme si zbalili všetky 
veci, vypratali izby,“ opísal situáciu 
Miloš z okresu Partizánske, ktorého 
po spomínanej sms správe z tohto 
karanténneho zariadenia spolu s 
ostatnými prepustili. 
  „Náš úrad sa v nedeľu 19. apríla 
pri komunikácii s prevádzkovate-
ľom zariadenia riadil výsledkami 
zo systému, ktorý ich uvádzal ako 
negatívne,“ vysvetlila riaditeľka Re-
gionálneho úradu verejného zdravot-
níctva so sídlom vo Svidníku Helena 
Hrebeňáková. 

***
MUŽA PREPUSTILI NA ZÁKLADE

INFORMÁCIÍ OD HYGIENIKOV
  Svidnícke karanténne zariadenie je, 
ako sme už uviedli, v stredoškolskom 
internáte. Hovorkyňa prešovskej 

župy, teda zriaďovateľa školy vysvet-
lila, že muža prepustili na základe 
informácií od hygienikov. „Na základe 
tejto informácie vedenie internátu 
SOŠ vo Svidníku pristúpilo k pre-
pusteniu repatriantov do domácej 
karantény. Takže vedenie internátu 
postupovalo len v zmysle naria-
denia hygienikov a štandardného 
postupu pri prepúšťaní zo štátom 
nariadenej karantény,“ zdôraznila 
hovorkyňa Prešovského samospráv-
neho kraja Daša Jeleňová. 

***
ZASKOČIL HO TELEFONÁT

  V pondelok 20. apríla popoludní však 
39-ročného Miloša zaskočil telefonát 
od svidníckych hygienikov. „Volala mi 
nejaká pani, že stala sa takáto vec, 
že prišli nám papiere, že vlastne vy 
ste pozitívny, tak som nechápal. 
Reku, ako je to možné, veď mi 
prišiel COVID pass sms-kou, dali 
mi výstupné papiere s negatívnym 
výsledkom,“ netajil svoje sklamanie 
muž z okresu Partizánske. 
  „V pondelok 20. apríla nám boli 
doručené Protokoly o vyšetrení, 
v ktorých bolo uvedené, že jeden 
z repatriantov má pozitívny vý-
sledok testu, čo sme si následne 
overili a zároveň sme bezodkladne 
telefonicky kontaktovali uvedenú 
pozitívnu osobu,“ podotkla svid-
nícka regionálna hygienička Helena 
Hrebeňáková. 
  Šťastím podľa muža z okresu Par-
tizánske bolo, že nešiel domov, ale 

všetci traja kamaráti ostali v byte jed-
ného z nich v Prešove, aby neohrozili 
svoje rodiny. Z negatívne testovaného 
bol tak napokon pozitívne testovaný 
muž. Vrátil sa do karanténneho zaria-
denia, no už nie do Svidníka, ale do 
Bardejovských Kúpeľov.
   A spolu s ním aj ďalší dvaja spolubý-
vajúci. „Dotyčné osoby sa správali 
veľmi zodpovedne, od opustenia 
karanténneho zariadenia vo Svid-
níku sa s nikým nestretli,“ dodala 
ešte riaditeľka Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so sídlom vo 
Svidníku Helena Hrebeňáková.   

***
HYGIENIČKA VYSVETĽUJE

  Regionálna hygienička v Košiciach 
Zuzana Dietzová sa k situácii vyjadrila 
tiež. Práve v laboratóriu Úradu verej-
ného zdravotníctva SR v Košiciach 
testovali vzorky repatriantov zo Svid-

níka, vrátane vzorky muža z okresu 
Partizánske. „Menovanému bol 
17.4. urobený výter a 19.4. sme v 
našom laboratóriu diagnostikovali 
pozitivitu na koronavírus a ešte v 
tento deň bol výsledok uložený na 
portal.sk., do ktorého má zabez-
pečený prístup každý regionálny 
hygienik v SR. Za výsledkom z 19.4. 
si stojíme,“ povedala košická regio-
nálna hygienička Zuzana Dietzová.
  Podľa dostupných informácií však 
ešte aj chvíľu po tom, keď bola 
svidníckym hygieničkám nahlásená 
pozitivita dotyčného muža, v systé-
me stále svietil výsledok jeho testu 
ako negatívny, až zakrátko na to bol 
zmenený na pozitívny. 
   Defi nitívne to však nevie potvrdiť 
nikto a kde sa vlastne stala chyba, 
hygienici nevedia. 

(ps)

   Počas uplynulého víkendu pokračovalo testovanie Rómov na ochorenie CO-
VID-19 aj v našom regióne. Po obciach Roztoky a Rovné vojenskí špecialisti 

Testovali Rómov v troch obciach okresu

v sobotu prišli do Krajnej Bystrej a Ladomirovej, no a v nedeľu do Kružlovej. 
   Za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení vojaci v Krajnej Bystrej 
otestovali 33, v Ladomirovej 36 a v Kružlovej 38 Rómov.
   Testovanie v lokalitách s rómskym obyvateľstvom má pokračovať aj naďalej. 
Výsledky testov z troch obcí okresu Svidník by mali byť známe v pondelok, 
resp. v utorok.                                                                                           (ps) 

AKTUÁLNE: Do svidníckeho karanténneho zariadenia mali v uplynulú 
nedeľu 26. apríla prísť ďalší repatrianti zo zahraničia. V čase našej 

redakčnej uzávierky však bližšie informácie neboli známe. 

Starosta Kružlovej Adrián Gužo s veliteľom jednotky, 
ktorá zabezpečovala testovanie Rómov
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  Koronavírus výrazne zasiahol aj do kultúry. Život v meste Svid-
ník sa v tejto oblasti úplne zastavil. Zatvorené je kino, koncerty 
boli nateraz zrušené, tak ako aj niektoré podujatia. Mapovali 
sme, aká je aktuálna situácia a či sa do konca roka nejaké tie 
akcie ešte uskutočnia. 

Mesto niektoré kultúrne akcie úplne zrušilo, niektoré ešte majú šancu 

Mesto prichádza o zisk z premietania
  Pozastavenie prevádzky kina šetrí na jednej strane náklady, na strane 
druhej mesto Svidník prichádza o zisk z premietania. Napríklad, za prvý 
víkend v mesiaci marec 2020 bol čistý príjem z kina Dukla 463 eur. Mesto 
Svidník však chce fi lmy priblížiť divákovi aj v tejto koronakríze. Komunikuje 
preto s distribútormi fi lmov. Cez portál http://www.kinokultura.svidnik.sk/by 
sa predala vstupenka s jedinečným linkom na fi lm, ktorý by si divák pozrel 
vo svojej obývačke. 

Podujatia, ktoré zrealizovali 
  Začiatok roka bol bohatý. Konali sa spomienkové akcie k 75. výročiu oslobo-
denia Svidníka - diskusné fórum, výstavy, kvíz, pietne akty kladenia vencov, 
slávnostná akadémia. Konali sa koncerty Veroniky Rabada, Andera z Košíc, 
Ščamby a Donských kozákov. Mohli ste byť na Novoročných tradíciách v 
skanzene, na predstavení Zlatovláska študentov gymnázia, na show Pohni 
hlavou i výstave s mníšskou tematikou. 

Zrušené podujatia 
  Plánované kultúrne podujatia na mesiac marec a apríl 2020 mesto preložilo 
na september či október 2020. Ide o Galakoncert LA GIOIA, divadelné pred-
stavenie „Už ti nikdy nenaletím“, Koncert vážnej hudby - Svidnícka hudobná 
jar, Ľudová hudba Stana Baláža. Radošinské naivné divadlo plánované na 
jún presunuli na jar 2021. Mesto ušetrilo fi nančné prostriedky na jarných 
podujatiach ako MDŽ, Deň sociálnej práce, Svetový deň vody, Deň učiteľov,  

plavecký maratón, veľkonočná výzdoba pešej zóny, Deň Rómov, Deň zeme, 
Stavanie mája, Sviatok sv. Floriána, Deň matiek, Svetový deň rodiny, Cyklis-
tické preteky pre rodiny s deťmi. Ide o sumu vo výške 4 000 eur. 

Akcie, ktoré majú šancu 
  665. výročie prvej písomnej zmienky je o osobnostiach nášho mesta, o pri-
pomenutí histórie - vzdialenej i nedávnej. V súčasnosti vychádza v lokálnych 
novinách seriál o uliciach mesta. Mesto Svidník by však rado urobilo podujatie 
a odovzdalo Cenu mesta vybranej osobnosti a toto podujatie obohatili o koncert 
vážnej hudby. Podujatie plánovali v termíne Dní mesta Svidník. 
Leto v meste by radi uskutočnili síce v obmedzenom režime, ale o to viac 
s vyberanými aktivitami na čerstvom vzduchu. Mesto uvažuje o premietaní 
fi lmu či pikniku v prírode. Šancu majú aj akcie, ako napríklad Prvá pomoc 
cez rozprávky s Územným spolkom Slovenského červeného kríža alebo 
koncert v záhrade SNM - MUK Svidník či hasičská súťaž O pohár primátorky 
mesta Svidník. 
  Dni mesta Svidník by mali tento rok osláviť 16 rokov a mesto ich plánuje 
uskutočniť v jednodňovom prevedení v piatok 4. septembra pred Dukelským 
behom mieru. Tradične by boli spojené s Primátorskou kvapkou krvi a druhým 
ročníkom Bajkom do školy na pešej zóne.  Hry mesta Svidník by mohli byť v 
sobotu 5. septembra pred Dukelským behom mieru a opäť spoja volejbalistov i 
futbalistov na vydarenej športovej akcii. Dukelský beh mieru by tento rok mohol 
začať ďalšiu dekádu, už 61. ročník. Ak sa ho podarí uskutočniť bude uzatvárať 
víkend s Dňami mesta Svidník a Hrami mesta Svidník 6. septembra. 

(pn, msú)

  Technické služby mesta Svidník začali odstraňovať výtlky. Využívajú už aj 
vozidlo, ktoré po schválení v mestskom parlamente dali po dopravnej nehode, 
ako sa hovorí, zgenerálkovať, za 45-tisíc eur. 

Pustili sa do vysprávok výtlkov

  Podľa informácií, ktoré nám poskytla PR 
manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, 
plán vysprávok miestnych komunikácií a 
chodníkov v meste Svidník na tento rok je 
spracovaný do piatich celkov podľa lokality 
v meste.
  „Celkový plán vysprávok na tento rok 
je vo výmere 2 103 m2. Podľa finanč-
ných možností vyplývajúcich z aktuálnej 
situácie budeme riešiť, aký veľký balík 
vysprávok je možné realizovať,“ podotkla 
Kristína Tchirová. 
  V prvej etape začali pracovníci Technických 
služieb mesta Svidník s vysprávkami na 
uliciach Ľ. Štúra, Kutuzovova, Pionierska, 

Duchnovičova, Pavlovičova, Bardejovská a na 
parkovisku pri Administratívnej budove, teda 
pri Mestskom úrade. V ďalšej etape by sa robili 
opravy na uliciach 8. mája, Duklianska, gen. 
Svobodu, Karpatská, Mládeže. Nasledovať 
by mali ulice čsl. armády, Goldbergerova, 
Nábrežná, Poštová, MUDr. Pribulu, pri OD 
Makos, vstupy do k objektom na Ul. Sov. hrdi-
nov a v neskoršom čase by mohli prísť na rada 
lokality IBV Nižný Svidník a IBV „Belejovce.“    
  „Podotýkame, že postupnosť vysprávok 
bude záležať na objeme fi nancií v tomto 
kritickom období,“ dodala PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová. 

 (ps) 
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  Niet hádam vo Svidníku človeka, ktorý by nepoznal pedagóga, 
fotografa a cestovateľa Michala Hudáka. Často ho totiž bolo v 
meste vídať s fotoaparátom v ruke. Ten k nemu neodmysliteľne 
patril. 

Opustil nás pedagóg, fotograf a cestovateľ Michal Hudák 

  Michal Hudák nechýbal na žiadnej kultúrnej akcii, chýbať však bude mnohým. 
Vo veku nedožitých 92 rokov nás táto osobnosť kraja pod Duklou opustila v 
nedeľu 19. apríla 2020. Posledná rozlúčka s ním sa za prísnych hygienických 
opatrení konala v stredu 20. apríla.  
  Celý jeho život zhrnula pracovníčka Podduklianskej knižnice Emília Kudlová. 
Michal Hudák sa narodil sa 1.8.1928 v Čertižnom, teraz okr. Medzilaborce, 
v rodine roľníka. Od roku 1952 študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Svoju pedagogickú cestu začínal v Bu-
kovciach, neskôr v Stropkove. Od roku 1969 pôsobil vo Svidníku, kde učil 
na základných školách. Počas pedagogickej praxe si rozšíril vzdelanie z 
oblasti polytechnického vyučovania na Pedagogickom inštitúte v Prešove. 
Jeho majstrovstvo pri zhotovovaní učebných pomôcok, makiet, či zmysel 
pre estetiku a zručnosť obdivovali stovky žiakov, študentov i návštevníkov na 
rôznych výstavách, ktoré inštaloval ako pedagóg nielen pre žiakov, ale aj pre 
širokú verejnosť. Za svedomitú dlhoročnú pedagogickú činnosť bol ocenený 
štátnym vyznamenaním. 
  Širokej verejnosti bol Michal Hudák známy nielen ako milovník ľudovej tvo-
rivosti, ale aj ako dlhoročný spolupracovník a dopisovateľ do periodík Duklja, 
Družno vpered, Nove žyttja a do ďalších periodík. S fotoaparátom v rukách 
ho bolo vidieť na každých folklórnych slávnostiach vo Svidníku a na rôznych 
podujatiach spoločenského a kultúrneho života v meste Svidník i v okrese. 
Jeho obsiahly fotoarchív je cennou ukážkou dokumentácie regionálnej ľu-
dovej kultúry. 

***
NÁJDENÉ SAMORASTY CITLIVO SPRACÚVAL

  Michal Hudák mal ešte jednu vášeň, a tou mu bola príroda. Jej krásou sa 
nadchýnal už v detstve. A to mu ostalo na celý život. Ako citlivý človek s 
osobnou náklonnosťou k prírode trávil svoj voľný čas v jej prekrásnych zá-
kutiach. V prírode jeho pozorné oko nachádzalo fantastické výjavy, prírodou 
stvorené formy samorastov. Nájdené samorasty citlivo spracúval, s vycibreným 
estetickým vkusom otváral svet abstraktných motívov fauny a fl óry. Vznikli z 

toho prekrásne umelecké 
diela. Prvá veľká výstava 
autorových samorastov a 
fotografi í bola inštalovaná 
v Múzeu ukrajinskej kultú-
ry vo Svidníku v r. 1994, 
ku ktorej múzeum vydalo 
katalóg pod názvom My-
chajlo Hudak - fotohrafi ji, 
dykorosty (Michal Hudák 
- fotografi e, samorasty). 
Druhá výstava, rozsiahlej-
šia - 132 exponátov, ktoré 
boli doplnené fotografi ami 
z prírody, bola inštalovaná 
v r. 1998 pri príležitosti 
autorovho životného ju-
bilea. O uvedené výstavy 
bol zo strany verejnosti 
mimoriadny záujem. 
  Výstavy boli mediali-
zované v Slovenskom 
rozhlase Bratislava a v 
Slovenskej televízii Bra-
tislava, informovali o nich 
aj regionálne a celoslo-
venské periodiká. Pri prí-
ležitosti životného jubilea 
Michala Hudáka v r. 1998 
bol uverejnený jeho profi l 
vo viacerých periodikách, 
televízii a v rozhlase. 

***

CESTOVANIE, POZNÁVANIE NOVÉHO, 
NEOBYČAJNÉHO -  ĎALŠIA VÁŠEŇ

Cestovanie, poznávanie nového, neobyčajného - to bola ďalšia vášeň Michala 
Hudáka. Navštívil vyše 40 krajín sveta v Európe, Ázii, Afrike, Južnej Amerike. 
Na cestách mu bol neodmysliteľným spoločníkom opäť fotoaparát. Počas 
svojej pedagogickej činnosti, i neskôr, vytvoril stovky fotografi í z jednotlivých 
krajín. So svojimi zážitkami a spomienkami z ciest sa delil popri výstavách aj 
na desiatkach besied so žiakmi základných škôl a študentmi stredných škôl 
v meste i okrese. 

***
AKO SÁM O SEBE KEDYSI POVEDAL, PREŽIL TRESKÚCICH 

- 41 °C I PREVRAT NA CYPRE. 
  Ako člen esperantistov absolvoval aj atraktívnu osem tisíc kilometrovú expe-
díciu Nordkapp 2001 na najsevernejší bod Európy. „Táto cesta za polárnym 
kruhom vo mne vyvoláva najväčšie zážitky. Je zaujímavé vidieť svietiť slnko 
aj v noci a pritom spať so stiahnutými roletami. Stalo sa nám aj to, že sme sa 
o jedenástej hodine v noci opaľovali,“ povedal Michal Hudák. „Počas svojich 
ciest som na Bajkale zažil treskúcu zimu - 41°C pod nulou a takisto, napríklad 
prevrat na Cypre. Dodnes počujem zvuk praskajúceho ľadu z Bajkalu a cítim, 
ako mi vtedy mrzli uši i ruky. Precestoval som toho veľa, ale len na Slovensku 

Michal Hudák mal ešte jednu vášeň, a 
tou mu bola príroda. Jeho pozorné oko 
nachádzalo fantastické výjavy...  

Za aktívnu činnosť v prospech mesta 
Svidník bol Michal Hudák ocenený v roku 
2003 Cenou primátora mesta Svidník

Spravodajstvo 
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Opustil nás pedagóg, fotograf a cestovateľ Michal Hudák 
dokážem žiť a byť šťastný,“ dodal Michal Hudák.     

***
KVALITOU FOTOGRAFIÍ ZAUJAL AJ PROFESIONÁLOV 

  Kvalitou svojich fotografi í zaujal Michal Hudák aj medzinárodnú porotu na me-
dzinárodnej výstave ekologickej fotografi e STROM, ktorá sa každoročne koná 
v Ružomberku. Jeho fotografi e ako jediné zo Slovenska boli uverejňované v 
medzinárodnom katalógu fotografi í, čo je svedectvom o jeho nevšednom a 
citlivom prístupe k prírode, človeku a kráse. Dlhoročnú prácu fotografa zúročil 
Michal Hudák na stránkach jedinečnej publikácie pod názvom História Svidníka 
vo fotografi ách Mgr. Michala Hudáka 1355-2014, ktorú vydal v roku 2014 a 
ktorá bola venovaná 650. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Svidník. 
  V publikácii prostredníctvom dobových fotografi í i fotografi í zo súčasnosti 
ukázal autor podstatné historické premeny mesta Svidník od prakticky z konca 
19. storočia po súčasnosť. Kniha bola slávnostne prezentovaná 5.9.2014 v 
Podduklianskej knižnici vo Svidníku, a zúčastnila sa na nej široká verejnosť 
obyvateľstva zo Svidníka i okolia. Prezentácia publikácie bola medializovaná 
v regionálnych periodikách, v televízii a v rozhlase. O publikáciu bol mimo-
riadny záujem. 
 „Mesto Svidník, očami objektívu Michala Hudáka vyčerpávajúco vystihuje 
podstatné rysy tohto mesta. Ide o obsažný a náročne štruktúrovaný jav, dalo 
by sa povedať, že je to až umelecké znázornenie histórie a skutočnosti. Táto 
publikácia je poznačená bytím ľudského snaženia a umu zachyteného okom 
objektívu. Javí sa ako posolstvo minulosti, dáva o nej jasný obraz a porovnáva 
ho so skutočnosťou v prítomnosti. Žiari tu magickosť minulosti, snúbiaca sa so 
schopnosťou a tvorivosťou ľudu nášho regiónu a mesta. Fotografi e zachytávajú 
skutočnosť určitého času, respektíve obdobia, v ktorom boli vytvárané a sú 
identické. Sú to priam umelecké skvosty, v ktorých je zakódovaná doba a dej, 
v ktorej boli vytvárané,“ napísala spoluautorka knihy Helena Hošáková.  
  Ak by ste dnes nazreli do tejto knihy, nájdete v nej určite aj poučenie. Autor 
zmapoval ťažký a chudobný život našich rodičov a prarodičov. Dejiny totiž 
nepustia. „Zaujímavé je najmä porovnávanie starých a nových domov i ce-
lých ulíc. Najvzácnejšie sú, samozrejme, najstaršie fotografi e. Mnohé majú 
významnú výpovediacu hodnotu. Autorovi - veľkému lokálpatriotovi, hrdému na 
svoje milované mesto, sa podarilo niekoľkoročnú poctivú prácu ukončiť a túto 
prekrásnu knihu vydať vďaka jeho pracovitosti, zanieteniu a ctižiadostivosti,“ 
píše v knihe bývalý primátor mesta Svidník Michal Bartko.  

***
OCENENIA MICHALA HUDÁKA

  Je potrebné ešte dodať, že Michala Hudáka za dlhoročnú prácu vo fotogra-
fovaní v r. 2008 prijal Zväz slovenských fotografov v Ružomberku za člena 
Zväzu slovenských fotografov. Za aktívnu činnosť v prospech mesta Svidník 
bol Michal Hudák ocenený v roku 2003 Cenou primátora mesta Svidník a 
občianske združenie Chránime kraj pod Duklou mu udelilo ocenenie Zlaté 
srdce. Zmysel pre dobro, skromnosť a túžba po poznaní, to bolo životné krédo 
Michala Hudáka, ktorý sa tešil úcte nielen u obyvateľov mesta Svidník, ktoré 
sa mu stalo druhým domovom, ale aj v širokom okolí. 

***
NA MARGO TEJTO OSOBNOSTI  

  „Pred pár týždňami pán učiteľ Hudák prevzal cenu Osobnosť Prešovského 
samosprávneho kraja, z ktorej mal veľkú radosť a mal veľké plány - chcel vydať 

knihu. Oduševnene o nej rozprával, aj o svojich cestovateľských zážitkoch... 
obdivuhodná energia aj vo vysokom veku. Učiteľ, cestovateľ, fotograf... Zďa-
leka ste mohli rozoznať jeho typickú chôdzu. Budete nám chýbať,“ napísala 
primátorka Svidníka Marcela Ivančová. 
  „Môj dobrý pán učiteľ Michal Hudák. Človek, ktorého som si veľmi vážil a 
mál rad. Každé stretnutie s ním bolo ľudsky veľmi silné. Bol súčasťou našich 
životov. Celý život slúžil ľuďom. Skromný, múdry s láskavým slovom. Učiteľ, 
fotograf, cestovateľ, zberateľ samorastov, člen SZPB a veľký priateľ esperanta. 
Za tie roky nevynechal hádam jednu akciu v meste, kde by sme ho nevideli 
s fotoaparátom. 
  Veľmi sa tešil, keď nás mohol obdariť fotografi ou. Najväčšiu radosť mal, keď 
mu vyšla kniha o Svidníku. Odišiel človek s ktorým odchádza kus histórie 
nášho mesta. Odchádza človek, ktorý bude zapísaný zlatými písmenami v 
histórii Svidníka. Ďakujeme za všetko pán učiteľ. Vičnaja Vám pamjat,“ napísal 
exprimátor Svidníka Ján Holodňák. 
„Zďaleka bolo počuť chôdzu pána Michala Hudáka, keď sa vždy s nadšením 
ponáhľal k nám do redakcie. Chodieval k nám síce zriedkavo, ale vždy s 
informáciami, ktoré ho tešili. Prišiel nám totiž zvestovať, aké ocenenia získal 
a čo sa mu podarilo objaviť. Spomínam si na deň, keď nám prišiel povedať, 
že našiel zub z mamuta. 
  Sluch pánovi Michalovi Hudákovi síce už neslúžil najlepšie, ale aj tak sme 
sa vedeli dorozumieť. Hoci to miestami u nás v redakcii vyzeralo, ako keby 
sme si ostro menili názory. 
  Michal Hudák bol a bude pre nás veľkým človekom. Veď uznajte, koľko 
zákutí Svidníka fotografi cky zmapoval a koľko publikoval vo svojej knihe. 
Je to niečo, čo tu zostane navždy pre ďalšie generácie. Za to mu úprimne 
poďakujme aj tichou spomienkou. Jeho prácu oceníme aj s odstupom času, 
keď budeme listovať v knihe o Svidníku. Ja som ho vždy nazývala tak fami-
liárne - Dedko Hudák. 
  Preto sa s ním rozlúčim takisto slovami, Zbohom dedko Hudák!,“ napísala 
šéfredaktorka týždenníka Podduklianske novinky Katarína Siváková. 

(ks)
          

Dlhoročnú prácu fotografa zúročil Michal Hudák na stránkach jedinečnej 
publikácie pod názvom História Svidníka vo fotografi ách Mgr. Michala 
Hudáka 1355-2014, ktorú vydal v roku 2014
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  Školské a predškolské zariadenia sú stále zatvorené, už od 
13, resp. 16. marca. Vyučovanie v nich je prerušené a my sme 
sa preto pozreli na jednotlivé základné školy, ako to vyzerá. 
Chceli sme vedieť, ako prebieha vyučovanie, ako školy šetria 
a podobne. 

Ako svidnícke školy vyučujú žiakov? 
Aké úsporné opatrenia prijali? Ako sú platení učitelia?

ZŠ KOMENSKÉHO SVIDNÍK
  V Základnej škole na Komenského ulici vo Svidníku vyučovanie podľa slov 
riaditeľky Heleny Lacovej prebieha formou Home offi ce. „Učitelia sa kontaktujú 
so žiakmi cez portál www.zborovna.sk - bezkriedy, kde im zadávajú úlohy. 
Komunikácia so žiakmi prebieha aj prostredníctvom aplikácií Messenger, 
WhatsApp, Viber, Zoom, emailu respektíve telefonicky,“ informovala Helena 
Lacová s tým, že pedagogickí zamestnanci sú platovo na 100%, zamestnanci 
na originálne kompetencie (školský klub detí, školská jedáleň, a nepedago-
gickí) od 15. apríla na 80 %. 
  „Pokiaľ ide o šetrenie, uhrádzame iba faktúry, ktoré sú najnutnejšie a nedá-
vame žiadne objednávky na tovary a služby,“ dodala Helena Lacová s tým, 
že zápis prvákov stále prebieha, a preto nevie byť konkrétnejšia. 

ZŠ 8. MÁJA SVIDNÍK
  Základná škola na Ulici 8. mája vo Svidníku podľa slov riaditeľky Jarmily 
Petnuchovej zabezpečuje vyučovanie žiakov tak, že každý týždeň sú na 
webovej stránke školy aktualizované úlohy pre žiakov jednotlivých tried, aby 
ich mali k dispozícii jednak žiaci, ale aj ich rodičia.
   „V rámci tried a jednotlivých predmetov si výučbu koordinuje zodpovedný 
vyučujúci sám, pričom najčastejšie formy spätnej väzby sú prostredníctvom 
školského portálu edupage, mailovou komunikáciou, portálu bezkriedy, taktiež 
využívaním on line výučby,“ vysvetlila riaditeľka Jarmila Petnuchová, podľa 
ktorej vyučujúci sa snažia prispôsobiť potrebám a možnostiam žiakov, to zna-
mená, že neustále hľadajú atraktívnejšie a efektívnejšie spôsoby komunikácie 
so žiakmi. „V prípade žiakov, ktorí nemajú dostatočné technické vybavenie, je 
výučba zabezpečená prostredníctvom papierovej korešpondencie.“ 
  Aj v tejto škole prebieha zápis prvákov podľa pokynov od 15. apríla do 30. 
apríla, a to prostredníctvom on line prihlášky, ale k dispozícii je aj papierová 
forma prihlášky, ktorú si zákonný zástupca môže pri  dodržaní hygienicko-
epidemiologických opatrení vyzdvihnúť na sekretariáte školy. „Presný počet 
zapísaných žiakov zverejníme po jeho ukončení,“ dodala riaditeľka Základnej 
školy na Ulici 8. mája vo Svidníku Jarmila Petnuchová a k otázkam o platoch 
pedagogických či nepedagogických zamestnancov, ako aj o prípadných 
šetriacich opatreniach nám odpovede neposlala. 

ZŠ KARPATSKÁ SVIDNÍK
  V Základnej škole na Karpatskej ulici má každý učiteľ či učiteľka svoj za-
behnutý systém,a  týka sa to aj aktuálneho obdobia. „Keďže vyučovanie je 
prerušené, každý z učiteľov už má zabehnutý systém komunikácie s rodičmi a 
so žiakmi. Učitelia na prvom stupni komunikujú hlavne s rodičmi prostredníc-
tvom mailov, sociálnych sietí, telefónov, ale aj cez edupage.org a bezkriedy.
sk. Každý z rodičov má prístup k edupage.org a bezkriedy.sk. 
  Pre žiakov 2. stupňa jednotliví učitelia zadávajú úlohy prostredníctvom 
edupage.org a portálu bezkriedy.sk, ktorý sme pri vyučovaní používali aj v 

minulosti,“ vysvetlila spôsob výučby v súčasnom období riaditeľka Základnej 
školy na Karpatskej ulici vo Svidníku Nadežda Ignácová a dodala, že podľa 
usmernenia zriaďovateľa, teda Mesta Svidník, od 15. apríla pristúpili k úprave 
platov a aktuálne nevystavujú žiadne nové objednávky, uhrádzajú len bežné 
faktúry za energie. „Zápis prváčikov prebieha, rovnako ako inde, elektronickou 
formou a aktuálne máme zapísaných 22 detí,“ dodala Nadežda Ignácová. 

SPOJENÁ ŠKOLA SVIDNÍK
  Aj riaditeľka Spojenej školy vo Svidníku Mária Makutová v rozhovore pre naše 
noviny potvrdila, že vyučovanie prebieha výlučne dištančnou formou - úlohy sú 
zadávané a kontrolované cez Edu-page, maily, učitelia komunikujú so žiakmi 
a rodičmi aj telefonicky. „Od 11. apríla sme začali on-line vyučovanie cez 
Microsoft Teams, čo sa stretlo s veľkým záujmom u žiakov, značne to uľahčilo 
vzájomnú komunikáciu, ale príprava pre učiteľov je podstatne náročnejšia,“ 
podotkla Mária Makutová. 
  V Spojenej škole fi nančné odmeňovanie pre všetkých zamestnancov ostalo 
bez zmeny - prerušenie vyučovania je podľa Márie Makutovej prekážkou na 
strane zamestnávateľa a pokiaľ ide o úspornté opatrenia, tak tie vyplývajú 
z obmedzenia prevádzky a navyše zastavili akékoľvek nové nákupy. Zápis 
prvákov aj v Spojenej škole vo Svidníku stále prebieha, a tak stav zapísaných 
detí ešte nie je konečný. 

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA SVIDNÍK
  Spojená škola internátna vo Svidníku podľa informácií od riaditeľa Vladimíra 
Kaliňáka vzdelávanie žiakov počas prerušeného vyučovania v školách zabez-
pečuje doručovaním učebných materiálov žiakom do domáceho prostredia. 
„Dištančné vzdelávanie žiakov našej školy prostredníctvom informačno-ko-
munikačných technológií je problematické, lebo väčšina z nich v domácom 
prostredí k takýmto prostriedkom nemá prístup. Preto učitelia v pravidelných 
intervaloch pripravujú učebné materiály osobitne pre konkrétneho žiaka. 
Prostredníctvom komunitného  pracovníka sú tieto učebné materiály doručova-
né na meno žiaka do jeho domáceho prostredia. Týmto chcem vysloviť veľké 
poďakovanie pánovi Petrovi Sivákovi, mestskému komunitnému pracovníkovi 
za skvelú spoluprácu, ústretovosť a ochotu pomáhať v danej veci,“ vyslovil sa 
riaditeľ Spojenej školy internátnej vo Svidníku Vladimír Kaliňák a reagoval aj 
na otázku týkajúcu sa platov zamestnancov školy. 
  „Jednotlivé kategórie zamestnancov sú ohodnocované v súlade so Zákon-
níkom práce (ZP) a súvisiacimi predpismi. K úprave platov sme pristúpili po 
novele Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť od 4.4.2020. Pedagogickí 
zamestnanci (okrem vychovávateliek a učiteliek materskej školy), ktorí môžu 
vykonávať tzv. home offi ce, pracujú v domácom prostredí. Svoju pracovnú 
činnosť musia relevantným spôsobom vedeniu školy dokladovať, aby mohli 
mať 100 % svojho platu. Ostatní zamestnanci, ktorí nemajú možnosť vyko-
návať home offi ce, a do práce nechodia z dôvodu prekážky v práci na strane 
zamestnávateľa, dostanú 80 % svojho platu, ale výsledná suma nesmie byť 
nižšia ako minimálna mzda,“ ozrejmil fi nancovanie zamestnancov riaditeľ 
Spojenej školy internátnej Vladimír Kaliňák, podľa ktorého s novelou Zá-
konníka práce súvisia nielen home offi ce, ale aj napr. čerpanie dovolenky, 
rozvrhnutie pracovného času, ospravedlnenie neprítomnosti v práci a ďalšie 
pracovno-právne záležitosti. 
  „Je to omnoho širšia téma, ako len platy zamestnancov v školstve,“ po-
znamenal Vladimír Kaliňák a my sme sa zaujímali aj o šetriace opatrenia. 
„K úsporným fi nančným opatreniam, na ktoré sa pýtate, môžem uviesť, že 
vyplývajú zo samotnej podstaty prerušenia vyučovania v školách. Útlmom 
prevádzky v škole, internáte a v školskej jedálni výraznejšie úspory budú 
hlavne na spotrebe plynu, elektrickej energie a vody. 
  Na položkách „Mzdy a odvody“ bude tiež znížené fi nančné čerpanie v súvis-
losti so spomínanou novelou Zákonníka práce. Ale najradšej by sme boli, aby 
aktuálna korona situácia čím skôr pominula a žiaci, učitelia a ďalší zamestnanci 
sa mohli vrátiť do školy k napĺňaniu jej poslania,“ povedal riaditeľ Spojenej 
školy internátnej vo Svidníku Vladimír Kaliňák a my dodajme, že v špeciálnych 
základných školách zápis prvákov neprebieha. „Prijímame žiakov na žiadosť 
ich zákonných zástupcov po odbornej diagnostike a odporúčaní príslušného 
centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Aktuálny stav 
je 0 potencionálnych prvákov,“ uzavrel Vladimír Kaliňák. 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SVIDNÍK
  Dištančnou formou, teda na diaľku, vyučujú žiakov aj v Základnej umelec-
kej škole vo Svidníku, samozrejme, v rámci možností jednotlivých rodín a 
žiakov. V rozhovore pre naše noviny to povedal riaditeľ školy Marcel Prokop. 
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Ako svidnícke školy vyučujú žiakov? 
Aké úsporné opatrenia prijali? Ako sú platení učitelia?
„Triednym učiteľom bolo nariadené spojiť sa so všetkými svojimi žiakmi a 
nájsť spôsoby a formy práce na diaľku a z domu. V prípade potreby si mohli 
učitelia pre tento čas na prácu z domu zapožičať školský počítač a materiály 
potrebné pre výučbu. Je to pre nás nová skúsenosť, nie všetko je dokonalé, 
ale vyvíjame úsilie preklenúť sa cez toto neprajné obdobie s čo najmenšími 
„stratami na vedomostiach,“ zdôraznil riaditeľ svidníckej Základnej umeleckej 
školy, ktorej zamestnancom je momentálne vyplácaná mzda bezo zmien. 
Podľa novely Zákonníka práce k predmetnej pandemiologickej situácii patrí 
ZUŠ-ka k školským zariadeniam, ktoré môžu vykonávať prácu z domu. Ak by 
tomu tak nebolo a nastala by prekážka na strane zamestnávateľa, muselo by 
dôjsť ku kráteniu miezd tak, ako je to uvedené v predmetnej novele Zákonníka 
práce. Aj Základná umelecká škola je podľa riaditeľa Marcela Prokopa orga-
nizácia fi nancovaná v zriaďovateľskej pôsobnosti v originálnej kompetencii, 
čo znamená, že z podielových daní. 
  „V prípade výpadku na výnose podielových daní bude problém s dofi nanco-
vaním aj nášho zariadenia. Je na ministerstve školstva, aby v takomto prípade 
ekonomických strát buď dofi nancovalo takéto školské zariadenia alebo vydalo 
jasný pokyn či nariadenie, aké úsporné opatrenia je povinné školské zariadenie 
prijať a plniť. Sme pripravení akceptovať všetky úsporné nariadenia zo strany 
štátu, ktoré budú mať jasný charakter a oporu vo vykonávacom predpise či v 
zákone,“ podotkol Marcel Prokop. 
  Na margo ekonomických opatrení uviedol, že od v škole je úplne vypnuté kú-
renie, minimalizovaný je odber elektrickej energie a vody. „Školník v spolupráci 
so mnou a upratovačkami sa podieľajú na dezinfekcii a hygienickej údržbe 
priestorov školy. Uhradili a uhradia sa len začaté a vystavené objednávky z 
mesiaca marec do 13.3.2020. Zastavili sa akékoľvek nákupy či vystavovanie 

objednávok a prevádzka školy prešla do úsporného režimu. Učiteľom sa ne-
vyplácajú nadčasové hodiny, zastavené je akékoľvek odmeňovanie nad rámec 
funkčného platu. V čase práce z domu nie je uhrádzané ani inak poskytované 
zamestnancom „Stravné.“ Zamestnancom bolo nariadené povinné čerpanie 
dovolenky v čase veľkonočných sviatkov a vyčerpanie starej dovolenky v 
termíne do 30. júna tohto roku,“ skonštatoval na margo prijatých opatrení 
riaditeľ Základnej umeleckej školy Marcel Prokop. 

CZŠ sv. JURAJA SVIDNÍK
  Riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku Katarína Hrižová 
povedala, že už po prvom týždni si uvedomila, že vyučovanie zadávaním 
samoštúdia nemôže aj naďalej pokračovať len takou formou. Z dlhodobého 
hľadiska je totiž podľa nej neefektívny.
   „Žiakom chýbal osobný prístup učiteľa, jeho osobné zaangažovanie a vedenie 
žiakov vo vyučovacom procese. Veľmi nám záleží na našich žiakoch a preto 
sme hľadali spôsob realizácie online vyučovania. V tomto čase si musíme 
všetci zvykať na nové veci. Aj my učitelia sa musíme posúvať vo svojich po-
znatkoch vpred, aby sme mohli posúvať aj našich žiakov. Bola to nová výzva 

pre nás všetkých,“ vysvetlila Katarína Hrižová a všetci pedagógovia CZŠ sv. 
Juraja preto absolvovali online pracovné porady, vzdelávali sa vo využívaní 
týchto programov a aplikácií v nich. „Po Veľkej noci sme spustili pre všetky 
naše triedy online vyučovanie podľa rozvrhu. Aj keď osobný kontakt chýba a 
je nenahraditeľný, s online vyučovaním sme spokojní. Sme radi, že sa nám 
online vyučovanie podarilo vo veľmi krátkom čase spustiť a zrealizovať. Podľa 
požiadaviek žiakov, rodičov, učiteľov priebežne online rozvrh aktualizujeme. 
Sme šťastní, že sa opäť vidíme a počujeme. Deti sú super, bezprostredné a 
veľmi sa tešia na hodiny. A učitelia tiež. 
  Ja vyučujem matematiku a chémiu a musím povedať, že sa veľmi teším 
na každú hodinu so svojimi žiakmi. Príprava na takú hodinu je určite oveľa 
náročnejšia, ale stojí to za to. Aj keď nám je jasné, že nie všetci sa dokážu 
pripojiť, online vyučovanie chápeme ako BONUS, ktorý môžu žiaci využívať. 
Naďalej sa spájame aj s tými, s ktorými sa online nemôžeme spojiť (cez triedny 
mail, bezkriedy, telefón a podobne.) Myslíme na každého. Niektoré rodiny mali 
problém s technikou, a tak sme im na tento čas notebooky zapožičali,“ doplnila 
riaditeľka školy, v ktorej k úprave platov pedagogických zamestnancov nemali 
dôvod pristúpiť, keďže všetci pedagogickí zamestnanci pracujú z domu a ne-
pedagogickí zamestnanci pracujú s dodržiavaním prísnych bezpečnostných 
podmienok. Pokiaľ ide o úsporné opatrenia, v CZŠ sv. Juraja vo Svidníku mo-
mentálne čakajú na usmernenie od zriaďovateľa. „Zatiaľ sme nijaké opatrenie 
prijímať nemuseli. Pravidelne analyzujeme naše rozpočty (aj mimo krízy) a v 
prípade, že je potrebné robiť opatrenie, realizujeme ich vždy aktuálne,“ ozrej-
mila situáciu Katarína Hrižová a na margo zápisu prvákov dodala, že zatiaľ 
majú zapísaných 12 budúcich prvákov.                                                    (ps)

  Videostretnutie s poslancami absolvovala v uplynulú stredu svidnícka primátorka Marcela 
Ivančová. Pozvanie na videostretnutie prijala väčšina poslancov a diskutovali spolu takmer 
hodinu a pol. 
„Korona sa podpisuje na zdraví ľudí a aj na fi nančnom „zdraví“ miest. Po odhadoch ekonomic-
kého vývoja máme prvé čísla, ktoré ukazujú, že tento rok bude náročný a zložitý pre všetkých 
- občanov, podnikateľov aj mestá a obce,“ povedala po skončení videostretnutia pre naše noviny 
primátorka Svidníka Marcela Ivančová a dodala, že počas videohovoru s poslancami Mestského 
zastupiteľstva prebrali rôzne scenáre a možné opatrenia. „Je ešte mnoho otázok, na ktoré je 
zatiaľ nemožné odpovedať, je však potrebné diskutovať, prinášať návrhy a komunikovať. Hoci 
aj takto, po novom,“ dodala primátorka. 

 (ps)

Svidnícki mestskí poslanci diskutovali cez videohovor
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Osobnosti našich ulíc

  V súčasnosti prežívame chvíle, ktoré by ešte pred nedávnom 
boli z kategórie sci-fi . Koronavírus v ostatných týždňoch ovládol 
médiá, spoločnosť, náš každodenný život. 

Pomáhame seniorom

  Ochromil každú časť spoločenského života a ženie globálnu ekonomiku do 
krízy. Vlády na tento stav odpovedali zatvorením hraníc, obmedzením pohy-
bu a niekde úplným zákazom vychádzania. Vydali sa odporúčania, robia sa 
masívne kampane a mnohé spoločnosti zmenili svoju činnosť na šitie rúšok 
či vyrábanie dezinfekcie.  
  Štát chce chrániť seniorov, ktorí sú v prípade pandémie koronavírusu najzra-
niteľnejšou skupinou. Vláda SR vyhlásila núdzový stav. Úrad verejného zdra-
votníctva SR uzatvoril činnosť denných stacionárov a pre sociálne zariadenia 
vydal pokyny smerujúce k ochrane klientov týchto zariadení. Jedným z nich 
je aj zákaz návštev, čo na druhej strane veľmi negatívne vplýva na psychický 
stav seniorov a aj ich rodín.
  Počas tejto krízy krajiny, regióny, mestá, fi rmy ale aj obyčajní občania po-
dávajú pomocnú ruku svojim susedom a tým, ktorí sú v núdzi: darcovstvo 
ochranných prostriedkov, nákup stravy s dovozom a pod. Preto sme sa aj 
my rozhodli nezostať bokom a v rámci svojich schopností a možností po-
môcť. Keďže ako fi rma pôsobíme v oblasti IT darovali sme naším seniorom 
v domovoch pre seniorov SVIDA a ATRIUM tablety ktoré by im mali slúžiť na 
komunikáciu so svojimi najbližšími. 

  Tento rok sa naše mesto nesie aj v znamení 665. výročia prvej 
písomnej zmienky o Svidníku. Pri tejto príležitosti pokračujeme v 
seriáli o osobnostiach nášho mesta. Tento týždeň Vám priblížime 
osobu spisovateľa a pedagóga Jána Amosa Komenského.

  Ján Amos Komenský (narodený 28. marca 1592, zomrel 15. novembra 1670) 
sa pravdepodobne narodil na južnej Morave. Bol posledným biskupom Jednoty 
bratskej a jeden z najväčších českých mysliteľov, fi lozofov a spisovateľov. 
Zaoberal sa aj všeobecnou teóriou výchovy a didaktiky, vytvoril špeciálnu 
metodiku výučby jazykov, sám spisoval originálne učebnice. Je považovaný 
za zakladateľa modernej pedagogiky, za čo si vyslúžil pomenovanie „Učiteľ 
národov“.

  V roku 1608 začal študovať na la-
tinskom gymnáziu v Přerove s v roku 
1616 bol vysvätený za kazateľa a 
odišiel, do Fulneku, kde pôsobil ako 
rektor tamojšej školy a aj ako kazateľ 
Jednoty bratskej. Tam spoznal aj svoju 
prvú ženu Magdalénu Vizovskú. Po 
porážke stavovského povstania (1621) 
bol nútený Fulnek opustiť a skrývať 
sa na rôznych miestach v Čechách i 
na Morave. V roku 1622 mu na mor 
zomrela žena i jeho dve detí. Na jeseň 

1627 sa počas tajného pobytu vo východných Čechách zoznámil s Kristínou 
Poniatowskou, s ktorou o rok neskôr odišiel do exilu do poľského Lešna, 
ktoré sa stalo centrom bratskej 
viery. Spočiatku veril, že sa skoro 
vráti do rodnej vlasti, a preto začal 
v češtine písať učebnice a pripravo-
vať plán na zlepšenie organizácie 
školstva. V Lešne sa stal biskupom, 
neskôr sa stal i zástupcom rektora 
gymnázia, čo ho viedlo k záujmu o 
pedagogiku. 
  V roku 1642 odišiel cez Amster-
dam do Švédska, kde ho pozvali, 
aby uskutočnil reformu tamojšieho 
školstva a napísal pre nich učeb-
nice. O šesť rokov sa spolu so 
svojou chorou manželkou vrátil 
do Lešne, kde pôsobil ako biskup. 
Jeho druhá žena tam zomrela a o 
rok neskôr sa v Toruni oženil po 
tretíkrát s viac ako o tridsať rokov mladšou Janou Gajusovou pochádzajúcou 
z Týna nad Vltavou. 
  Posledných 14 rokov svojho života strávil v holandskom Amsterdame, kde 
odmietol post profesora na tamojšej univerzite a venoval sa písaniu. Práve v 
Amsterdame bola vydaná polovica z jeho celého bohatého diela. Zomrel po 
dlhých zdravotných problémoch v spoločnosti svojej ženy Jany, syna Daniela, 
priateľa a lekára M. Tulpa. Bol pochovaný v kostolíku v Naardene. 
  Po tomto významnom pedagógovi a kazateľovi je pomenovaná aj jedná z 
ulíc v centre nášho mesta od roku 1965, pred tým sa táto ulica volala Budo-
vateľská.

 Zdroj: MsÚ a Podduklianska knižnica Svidník, MsÚ

  Veríme, že seniorom v sociálnych zariadeniach v meste Svidník aspoň takým-
to spôsobom umožníme skontaktovať sa so svojimi najbližšími a pomôžeme 
im ľahšie prekonať krízové obdobie.

 VOSPOL, s.r.o.

Spravodajstvo 
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    SPOMIENKA 
Čas plynie ako tichej rieky prúd,

kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
So spomienkou v srdci 

k Tvojmu hrobu chodíme
a pri plamienku sviečky sa modlíme.

1. mája 2020 uplynú smutné tri roky, 
odkedy nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, otec, svokor, syn a brat
JOZEF ZELIZŇAK zo Svidníka 

  S láskou a úctou spomínajú manželka Mar-
ta, dcéra Lucia s manželom, mama, sestra s 
rodinou a ostatná smútiaca rodina

    SPOMIENKA 
Človek odchádza, 
ale všetko krásne, 

čo nám dal, ostáva v nás.

23. apríla 2020 uplynul rok, 
čo nás navždy opustila naša milovaná 

mamka, babka a prababka
ANNA HAUKOVÁ zo Svidníka

Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku.

  S úctou a láskou spomínajú 
syn Milo a Jaro s rodinami

  Orezávanie stromov popri ceste na svidnícke letisko ľudia oceňujú, no zazna-
menali sme aj poznámku, 
týkajúcu sa upratania. 
  „Naozaj oceňujem, že 
kríky a stromy popri ceste 
na letisko vyrúbali... no 
to, v akom stave ostala 
vozovka, nie je práve bez-
pečné,“ napísala nám do 
redakcie Svidníčanka Syl-
via a pokračovala: „Túto 
cestu využíva množstvo 
ľudí na beh či prechádzky 
a neviem, kto je  zodpo-
vedný za jej údržbu? Len 
aby nedošlo k nejakému 
úrazu..., keďže krajnica 
je dosť v zlom stave,“ 
uzavrela svoj podnet a 
upozornenie a na problém 
naša čitateľka, Svidníčan-
ka Sylvia. 
  Pýtali sme sa preto PR 
manažérky mesta Svidník 
Kristíny Tchirovej, ktorá 
nám na margo orezávania 
stromov popri ceste na letisko odpovedala. „Orez popri ceste na letisko bude 
v najbližších dňoch uprataný.“ 

 (ps)

Kto a kedy odprace neporiadok 
z cesty smerom na letisko?



28. apríl 2020Podduklianske novinky 19 Infoservis, Inzercia

www.podduklianskakniznica.sk

o d  27.  a p r í l a  2 0 2 0
LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

DRÁBIK, Jakub. Fašizmus. 
Bratislava, Premedia 2019. 643 s. 
  Za fašistov boli už označení už takmer všetci. 
Termíny „fašizmus“ a „fašista“ patria k najpouží-
vanejším termínom druhej polovice 20. storočia 
a okrem iného v našom slovníku plnia funkciu 
univerzálnej nadávky. Historik Jakub Drábik vo 
svojej knihe objasňuje, čo fašizmus v skutočnosti 
je, ako ho defi novať, koho možno za fašistu 
označiť: ako sa fašizmus navonok prejavuje i čo 
z toho všetkého vyplýva. Objasňuje motivácie a 
ideológiu fašistov a vysvetľuje, ako je možné, že 
milióny ľudí vábeniu fašizmu podľahli a žili, poslú-
chali, pracovali, obetovali sa, bojovali a umierali 
v službách jednej z najzhubenejších ideológií 
ľudských dejín. Na príklade štyroch európskych 
krajín (Taliansko, Nemecko, Spojené kráľovstvo 
a Československo) ukazuje, ako fungovali historické a fašistické hnutia a 
režimy a v rozsiahlej samostatnej kapitole vysvetlí i peripetie a transformáciu 
fašizmu po druhej svetovej vojne až po dnešok.

VAJDOVÁ, Petra
  Narodila sa 29. apríla 1985. Svoj herecký talent objavila a začala rozvíjať 
už počas štúdia na konzervatóriu v Bratislave. Neskôr pokračovala na Vyso-
kej škole múzických umení v odbore herectva. Za jej vysokoškolských čias 
hosťovala v Slovenskom národnom divadle: Dom nad oceánom, Cyrano z 
Bergeracu a Tančiareň. Petra po skončení školy dostala ponuku zostať v 
Divadle Astorka Korzo´90 v Bratislave. Na jedno obdobie zmenila slovenské 
prostredie za české, avšak potom sa vrátila späť do Astorky, kde si mala mož-
nosť zahrať postavy plné eruptívnej, živelnej energie, ale aj postavy psychicky 
krehké a citlivé. Od roku 2012 je členkou Slovenského národného divadla. 
Petra Vajdová účinkuje v televízií a jej hlas môžete poznať z rozhlasu alebo 
dabingu. Členkou činohry SND je necelé dva roky, ale jej meno sa objavuje v 
deviatich inscenáciách, dabuje a hosťuje v iných divadlách. Navyše po dlhšej 
televíznej odmlke sa vrátila aj do našich obývačiek. 

ANDRIČÍK, Juraj (28.4.1937-29.1.2017)
  Slovenský básnik a prekladateľ. Vyštudoval Vysokú školu ruského jazyka 
a literatúry v Prahe, neskôr pôsobil ako stredoškolský učiteľ. Od roku 1978 
pracoval v slobodnom povolaní a venoval sa hlavne prekladaniu umeleckej 
literatúry. Ako básnik debutoval zbierkou Vstupovanie na zem, ktorá obsa-
hovala lyrické básne s témou dediny. Druhá zbierka Neznelé spoluhlásky je 
obohatená o ľúbostnú a intímnu lyriku. V zbierke Hryzoviská autor rozšíril 
záber o spoločenskú problematiku a o medziľudské vzťahy. Vzťah k prírode 
a k rodnému kraju dominuje aj v jeho prozaických knihách pre deti Plamienok 
a Cesta k slnku. Andričík sa venoval aj prekladateľskej činnosti, prekladal 
hlavne z ukrajinčiny, ale aj z ruštiny a poľštiny. 

- Môj otec postavil švajčiarske
Alpy, - chváli sa malý Karol.

- A môj otec otrávil Mŕtve more. 
- hovorí Milan.

- Ako sa mu to podarilo?
- Je riaditeľom chemickej továrne.

LEKÁRNE
Od 28. apríla do 3. mája 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 
vo Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
1. mája: MDDr. M. Špak - Akad. Pavlova 323 v Stropkove. 
    Kontakt: 054/742 46 29. 
2. mája: MDDr. M. Špak - Akad. Pavlova 323 v Stropkove. 
    Kontakt: 054/742 46 29.
3. mája: MDDr. M. Špak - Akad. Pavlova 323 v Stropkove. 
    Kontakt: 054/742 46 29.
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.
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Infoservis 

  Riaditeľky materských škôl v meste Svidník po dohode so zriaďovateľom 
na základe zákona Ministerstva školstva SR č. 245/2008 Z.z., o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujú 
verejnosti, že Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Ma-
terských škôl v meste Svidník na školský rok 2020/2021 môžu rodičia podať 
v čase od  30. apríla 2020 do 31. mája 2020.
Forma a priebeh zápisu:
Žiadosť o prijatie do materskej školy si môžu rodičia stiahnuť  z webového 
sídla  vybranej Materskej školy v meste Svidník alebo osobne napísať. Vypl-
nenú žiadosť (bez potvrdenia lekára) je potrebné poslať na e-mailovú adresu 
materskej školy, pre ktorú sa rozhodli v čase od 30.apríla 2020 do 31. mája 
2020. Akceptuje sa aj skoršie zaslanie žiadosti.
V rámci preventívnych opatrení proti koronavírusu COVID 19 zápis prebehne 
bez osobnej prítomnosti dieťaťa. Bližšie informácie ohľadom podmienok prijatia 
dieťaťa  nájdete na webovom sídle materských škôl 

PODMIENKY PRIJATIA
Do materskej školy sa prijímajú: 
- prednostne deti, ktoré k 1. septembru 2019 dovŕšili 5 rokov, 
- prednostne deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s doda-
točne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
- deti, ktoré k 1. septembru 2019 dovŕšili 3 roky,
- do materskej školy sa prijímajú deti od troch do šiestich rokov veku, výni-
močne aj deti od dvoch rokov veku, ktoré majú zvládnuté základné hygienické 
návyky a samoobslužné činnosti (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa 
naje lyžicou, napije z pohára, použije WC, oblečie základné časti odevu) tieto 
deti budú prijaté, len ak nebude naplnená kapacita škôl.

Zápis detí do materskej školy 
na školský rok 2020/2021     

  V stredu 22. apríla 2020 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie 

svidníckej nemocnice darovať krv 45 bezpríspevkových darcov: 

  Marek Bochmač (13), Ľubomír Vorobeľ (13), Peter Gič (30), Miroslav Gerek 

(73), Anna Baníková (5), Marián Štefanišin (30), Adam Fedorkovič (4), Jozef 

Michalko (8), Stanislav Ducár (3), Mária Zorská (14), Peter Liga (9), Martina 

Dirbasová (32), Marián Lazor (22), Brian Mikuláš Maťaš (7), Mikuláš Maťaš 

(6), Tobiás Maťaš (3), Bibiána Dzubajová (prvodarca), Štefan Janočko (24), 

Lukáš Levický (4), Zdenka Pavlíková (4), Ľuboslav Hmurčík (77), Peter 

Novák (11), Jakub Hurný (prvodarca), František Hurný (7), Jana Lehocká 

(9), Stanislav Jurko (17), Ján Fedák (3), Valér Simko (23), Dávid Demjan 

(19), Slavomír Demjan (5), Šimon Berežný (14), Jana Frenová (prvodarca), 

Lenka Večurkovská (4), Radoslava Barančíková (3), Bibiána Bujdošová (pr-

vodarca), Ľubica Bujdošová (2), Roman Hančák (prvodarca), Ondrej Babjak 

(22), Kristína Štefancová (6), Diana Štefancová (3), Slavomír Tarasovič (22), 

Štefan Stolarik (2), Dana Stolariková (prvodarca), Jaroslav Remeta (77), 

Timea Remetová (2). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! 

Územný spolok SČK vo Svidníku 

Kto daroval krv?   

   Mestský úrad vo Svidníku  aj 
prostredníctvom našich novín infor-
muje, že rozhodnutia za daň z nehnu-
teľností pre fyzické osoby doručuje 
elektronicky a spôsobom fyzického 
doručenia.
   „Vzhľadom na skutočnosť, že ob-
čania nemajú vo väčšine prípadov 
aktívnu elektronickú schránku na do-
ručovanie, je fyzické doručovanie ná-
ročnejšie, ale musíme ho realizovať,“ 
skonštatovala PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová s tým, že na 
fyzické doručenie čaká viac než 3 000 
rozhodnutí za daň z nehnuteľností. 
„Skutočnosť, že náš každodenný život 
je ovplyvnený ochorením COVID - 19, 
prosíme občanov mesta o aktívnu 
spoluprácu pri doručovaní a preberaní 
rozhodnutí. Prosíme, buďte doma a 
dodržte tieto pravidlá: - rozhodnutia za 
daň z nehnuteľností budú doručované 
každý deň od 30. apríla 2020 v čase 
od 16.00 do 19.00 hod., - rozhodnutie 
vám doručí zamestnanec pracujúci na 
mestskom úrade, ktorý bude chránený 
ochrannými hygienickými pomôcka-
mi (rúško, rukavice), - pri preberaní 
rozhodnutia majte ochranné rúško a 
vlastné pero, ktorým potvrdíte doruče-
nie rozhodnutia, - za účelom platieb v 
hotovosti bude od 4.5.2020 otvorená 
pokladňa v klientskom centre každý 
pracovný deň doobeda v čase od 8.00 

Pozor, čas platenia 
miestnych daní a poplatkov je tu!

do 11.00 hod. a poobede v čase od 
12.30 do 14.30 hod., - platby je stále 
najvhodnejšie vykonávať elektronicky, 
fyzicky v pokladni poprosíme len v 
nevyhnutných prípadoch. Ďakujeme 
za pochopenie a vopred za dodržanie 
pravidiel prebratia.“
   PR manažérka mesta Svidník Kris-
tína Tchirová zároveň informovala, 
že rozhodnutia za komunálny odpad 
budú doručované v druhej polovici 
mája. „O presnom čase vás budeme 
informovať. Všetky rozhodnutia za daň 
môžete zaplatiť aj v splátkach. Prvá 
splátka je určená do 1.7.2020, druhá 
splátka do 2.9.2020, tretia splátka 
2.10.2020 a štvrtá splátka (posled-
ná) do 4.12.2020,“ podotkla Kristína 
Tchirová a vedúci Odboru financií 
Mestského úradu vo Svidníku Nikolaj 
Vlčinov dodal: „Plne si uvedomuje, že 
ekonomická situácia je pre mnohých 
rôzna a neľahká. Všetkých občanov 
chceme ubezpečiť, že nedodržanie 
splátok alebo nezaplatenie dane v 
lehote splatnosti nebudeme sankcio-
novať alebo vymáhať. Pracujeme na 
tom, aby sme ekonomickú situáciu 
stabilizovali a jej dopady zmierňovali. 
Nie je to ľahké, pretože prvé ekono-
mické dopady pociťujeme v podobe 
znížených príjmov zo štátu, na strane 
druhej dane musíme platiť všetci.“ 

(pn, msu)


