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Vo svidníckej nemocnici spájajú cez videohovory pacientov s rodinami:
Pre koronavírus sa mnohí nevideli týždne
Pandémia koronavírusu priniesla so sebou prísne hygienické
opatrenia a zatvorila nemocnice pred návštevníkmi. Pacienti tak
zostali odlúčení od svojich rodín a najmä starší ľudia nevideli
svojich blízkych už dlhé týždne. Svidnícka nemocnica sa preto v
spolupráci s telekomunikačným operátorom Orange Slovensko
rozhodla začať spájať pacientov s ich rodinami cez videohovory. Prvé dojímavé telefonáty už majú za sebou aj v niektorých
ďalších nemocniciach siete Svet zdravia.
„Hospitalizácia je náročná azda pre každého z nás, pre starších ľudí, ktorí
majú často okrem svojej diagnózy aj viaceré pridružené ochorenia a kontakt
so svojimi blízkymi veľmi potrebujú, obzvlášť. Bežne by ich počas hospitalizácie navštevovala rodina a v 13 našich nemocniciach im robia spoločnosť aj
dobrovoľníci nášho projektu Krajší deň. Pre pandémiu koronavírusu sme však
v marci museli sprísniť hygienicko-epidemiologický režim a pre bezpečnosť
pacientov i zdravotníkov aj zakázať návštevy. Pacienti tak ostali odlúčení a
so svojimi rodinami sa mnohí nevideli už týždne. To sme sa rozhodli zmeniť,“
vysvetľuje generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník
ProCare Vladimír Dvorový.

Sieť prišla s nápadom v rámci aktuálnych podmienok opätovne spojiť pacientov s ich blízkymi. V spolupráci s telekomunikačným operátorom Orange
Slovensko začali v nemocniciach poskytovať pacientom možnosť uskutočniť
s ich rodinou a blízkymi videohovor. Pre nemocnice siete Orange zapožičal
tablety spolu s možnosťou neobmedzeného dátovania. Tablet môžu pacienti
využiť kedykoľvek, keď sa dohodnú s rodinou na videohovore, pričom starším
pacientom pri hovore asistuje sestra alebo iný zdravotník. Dohodne s rodinou
deň a čas telefonátu a keď treba, tlmočí aj emócie pacienta.
„Na druhej strane sa často stretne viac generácií rodiny, aby starého otca
či mamu po týždňoch znova videli, mohli pozdraviť a podporiť. V mnohých
prípadoch je to pre rodiny jediná možnosť, ako sa porozprávať so starkými,
tieto technické možnosti totiž sami nemajú. Zároveň dobrá psychická nálada
prispieva aj k zlepšeniu zdravotného stavu pacientov a napomáha liečbe,“
podotkol Dvorový.
PRVÉ SEKUNDY OSTALA TICHO
Vo svidníckej nemocnici dnes telefonovalo s 88-ročnou pacientkou Annou,
ktorá je manželkou, mamou, babkou a päťnásobnou prababkou, hneď viacero
generácií. Keďže doma býva s manželom, s ktorým sú spolu už 63 rokov,
synom a nevestou a často sa stretáva aj s vnúčatami, odlúčenie pre chorobu
bolo o to ťažšie.
Pani Anna pri prvom videohovore počiatočné sekundy ostala ticho, prekva-

Pani Anna pri prvom videohovore počiatočné sekundy ostala ticho,
prekvapená, že vidí svoju dcéru a vnučku

pená, že vidí svoju dcéru a vnučku. Priznala, že rodina jej veľmi chýba a bolo
úžasné znova ich vidieť a môcť sa s nimi porozprávať. Padli pritom aj slzičky
šťastia od dojatia.
„Keď som dnes videla svoju mamku, vyvolalo to u
mňa nesmiernu radosť, hlavne to, že vyzerala spokojne. Pravidelne u ošetrujúceho lekára telefonicky
zisťujeme jej aktuálny zdravotný stav, ale vidieť jej
spokojný výraz tváre bolo oveľa lepšie, ako počuť od
lekára, ako sa má,“ povedala dcéra pani Anny, ktorá
bola rovnako dojatá.
V SIEDMICH NEMOCNICIACH SVET ZDRAVIA
Videohovory uskutočňujú nemocnice siete Svet
zdravia okrem tej svidníckej aj v Trebišove, Michalovciach, Rožňave, Topoľčanoch, Spišskej Novej Vsi
a Dunajskej Strede. Všade tam spoločnosť Orange
tablet zapožičala.
„Nič prirodzenejšie a zodpovednejšie, ako umožniť
komunikáciu pacientom v nemocniciach, ktorí momentálne nemajú inú možnosť, ako byť v kontakte so
svojimi blízkymi, sme v tejto situácii ani nemohli urobiť.
Sme radi, že k profesionálnej starostlivosti lekárov a
zdravotníkov môžeme prispieť aj my a pacientom aspoň čiastočne spríjemniť ich cestu za zdravím,“ dodal
Vo svidníckej nemocnici telefonovalo s 88-ročnou pacientkou Martin Hromkovič, riaditeľ rezidenčného marketingu a
Annou, ktorá je manželkou, mamou, babkou a päťnásobnou pra- značky v spoločnosti Orange Slovensko.
(pn)
babkou, hneď viacero generácií

Podduklianske novinky

5. máj 2020

Spravodajstvo / Inzercia

3

Májový termín Rusínskeho festivalu padol! Kedy sa uskutoční?
Každý týždeň takmer od začiatku tohto roka vás formou pozvánkou informujeme o prípravách obľúbeného Rusínskeho
festivalu. Dnes je to však definitívne a jasné. Nový koronavírus
ovplyvní aj jeho tohtoročné vydanie.
Na našich stránkach sme už informovali, že organizátori Rusínskeho
festivalu pracujú s viacerými alternatívami, no keďže súčasné opatrenia
sa termínu plánovaného Rusínskeho
festivalu jednoznačne netýkali, stále
všetko chystali tak, akoby sa mal
konať v pôvodnom májovom termíne.
Miloš Stronček, ako zástupca hlavného organizátora informoval, že celý
vývoj situáciu podrobne monitorujú
a už začiatkom apríla informoval,
že s najväčšou pravdepodobnosťou

definitívny verdikt o tohtoročnom
Rusínskom festivale padne začiatkom
mája. Svoje slová Miloš Stronček
naplnil. V uplynulý piatok 1. mája
zverejnil rozhodnutie.
„Prípravy na Rusínsky festival pokračujú, vývoj ohľadom koronavírusu
pozorne sledujeme. A preto sa hlavný
organizátor rozhodol, že Rusínsky
festival mení svoj termín. Festival,
ktorý sa tradične organizuje v posledný májový týždeň, sa vzhľadom
na situáciu spôsobenú pandémiou
koronavírusu uskutoční v mesiaci
september. Otvorenie bude tradične
v pondelok 14. septembra a záver
festivalu vyvrcholí na svidníckom
amfiteátri v nedeľu 20. septembra,“
informoval Miloš Stronček.
Konanie Rusínskeho festivalu sa
teda definitívne z mája presúva na
september. Sprievodné akcie, ako
už uviedol zástupca hlavného organizátora Miloš Stronček, sa začnú v
pondelok 14. septembra a vyvrcholia
trojdňovým programom v amfiteátri od
piatku 18. do nedele 20. septembra.
(ps)

Svidník je aktuálne bez repatriantov

inzercia

O repatriantoch v zariadeniach Prešovského samosprávneho kraja, vrátane
internátu Strednej odbornej školy polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku, píšeme aj na inom mieste dnešných novín. Faktom ale je, že
vo svidníckom karanténnom zariadení už aktuálne žiaden repatriant nie je.
Celkovo tu bolo 40 ľudí, ktorí s policajným sprievodom do Svidníka prišli na
vlastných autách v predminulú nedeľu 26. apríla. Celkovo tu bolo 33 Slovákov,
ktorí sa vrátili z viacerých európskych krajín, ale aj šesť Ukrajincov s platným
povolením na pobyt a prácu na území Slovenska. Všetkých 40 ľudí profesionálni hasiči otestovali, resp. odobrali im vzorky v uplynulú sobotu 2. mája a už
v nedeľu 3. mája boli známe výsledky. Testy všetkých 40 ľudí zo svidníckeho
karanténneho zariadenia boli negatívne a všetkých mohli prepustiť do pokračovania povinnej karantény v domácom prostredí. Aj pri tejto, v poradí druhej
várke repatriantov vo Svidníku, pomáhali dobrovoľníci SČK, Dobrovoľného
hasičského zboru mesta Svidník, personál školy a ďalší.
(ps)
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Minigolfové ihrisko VONKU zhltlo takmer 60-tisíc a je k dispozícii verejnosti
Nutná je registrácia a dodržiavanie prísnych opatrení, naši čitatelia majú zľavu
Minigolfové ihrisko VONKU vo Svidníku je otvorené. Patrí medzi
vonkajšie športoviská a podľa aktuálne platných nariadení v
súvislosti so zamedzením šírenia pandémie koronavírusu môže
byť otvorené. Samozrejme, pri dodržiavaní prísnych hygienických opatrení.
***
NÁVRAT NA ZAČIATOK
V rozhovore s Danielom „Hassanom“ Brudňákom, ktorý má minigolfové ihrisko
v dlhodobom prenájmu, sme sa však najprv vrátili na začiatok. V roku 2012
mu Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku schválilo dlhodobý prenájom. Bolo to
niekedy v októbri a v jarných mesiacoch roku 2013 sa pustil do prvých úprav.
„Celý areál bol v dezolátnom stave, budova sa rozpadávala,“ stručne, no jasne
opísal vtedajší stav Daniel Brudňák. Spočiatku sa mu stávalo aj také príbehy,
že za ním chodievali malé rómske deti s tým, že vo vnútri majú bábiku alebo
autíčko, lebo že oni tam majú chatu. „Samozrejme, všetky hračky som im
dal a odvtedy sme kamaráti. Dodnes mi zdravia,“ usmial sa Daniel Brudňák,
ktorý sa rozhodol, že minigolfové ihrisko postupne vynoví na
štýl Adventure golf.
Je to minigolf na umelom trávniku, ktorý spĺňa normy golfovej
asociácie. „Je to originál certifikovaný trávnik na golfové ihriská
a za tých pár rokov sa nám podarilo vybudovať dosť unikátne
ihrisko. Momentálne komunikujeme so Svetovou minigolfovou
asociáciou o certifikácii kvality ihriska, kde môžeme pravdepodobne získať aj medzinárodný štandard. No a to môže znamenať
napríklad aj to, že by sa u nás v budúcnosti možno mohli konať
aj majstrovstvá Európy alebo majstrovstvá sveta.“ Sekretariát
Medzinárodnej golfovej asociácie sídli v Nemecku a prezident
je z Číny. Je to preto síce zložitá a zdĺhavá komunikácia, no Daniel Brudňák
verí, že to prinesie ovocie.
***
ŠTANDARDY MEDZINÁRODNÝCH PODMIENOK
Minigolfové ihrisko, ktoré sa mu podarilo vybudovať, spĺňa štandardy medzinárodných podmienok, a to znamená, že má osemnásť dráh. Niektoré pritom
urobili unikátne. „Medzi unikáty patrí napríklad dukliansky pamätník alebo
štvorlístok, teda dráhy, ktoré určite nikde na svete neexistujú a niektoré sa

podobajú na štandardné prekážky Medzinárodnej golfovej asociácie a niektoré
typovo obľúbené ostali rovnaké ako v starom minigolfe,“ ozrejmil
podobu jednotlivých minigolfových dráh Daniel Brudňák, ktorý
do rekonštrukcie investoval takmer 60-tisíc eur. Hovorí, že to
bolo nesmierne náročné. „Bola to drina, pretože som pracoval
sám pre seba, tým pádom som sa neplatil a bolo to veľmi, veľmi
ťažké. Hlavne zháňanie finančných prostriedkov od rodiny či
priateľov a prežívať vlastne z ruky do úst.“
Minigolfové ihrisko bolo v prevádzke už minulý rok. Začali
niekoľkými turnajmi a vypracovali základný golfový rekord.
Zorganizovali turnaj REKORD CUP, na ktorom sa okrem domácich hráčov predstavil aj jeden Čech. Bol to Karel Efenberg
z Prahy, ktorý má dnes 45 rokov a minigolf hrá od troch rokov. „Dozvedel sa
o nás cez internet a prišiel až z Prahy. Vytvoril teda rekord, ktorý sa bude dať
prekonať len na oficiálnych turnajoch alebo v Mestskej lige, ktorú plánujeme
zorganizovať,“ podotkol nájomca minigolfového ihriska, ktorý komunikuje
s golfovou asociáciou a chce vytvoriť aj hráčsku základňu a v budúcnosti
možno niekto zo Svidníka bude aj reprezentantom Slovenska v minigolfe na
majstrovstvách Európy alebo sveta. „Chcem ešte povedať, že Medzinárodná
golfová asociácia uvažuje aj o tom, aby sa minigolf stal olympijským športom,

Daniel Brudňák, ktorý sa rozhodol, že minigolfové ihrisko
postupne vynoví na štýl Adventure golf
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Minigolfové ihrisko VONKU zhltlo takmer 60-tisíc a je k dispozícii verejnosti
takže raz sa možno niekto zo Svidníka stane aj olympijským víťazom,“ usmial
sa Daniel Brudňák.
***
Názov minigolfového ihriska - VONKU
Názov minigolfového ihriska VONKU je pritom podľa neho veľmi jednoduchý,
no mimoriadne príznačný. „Vzniklo to z toho detského príbehu, že kam ideš?
Vonku. Kde si bol? Vonku. Teraz, v čase koronakrízy, mi to príde skôr také
nadčasové, že vonku,“ zamyslel sa Daniel „Hassan“ Brudňák, v rozhovore s
ktorým sme sa dostali aj k tomu, že svidnícke minigolfové ihrisko VONKU je
aktuálne k dispozícii aj pre širokú verejnosť. „Chceli by sme preto každého
pozvať, ale prosíme, aby ľudia nechodili naraz a bez ohlásenia. Vytvorili sme
preto online registráciu, kde si ktokoľvek môže vybrať dátum a čas. Ihrisko si
môže každý rezervovať na hodinu, konkrétne dve osoby alebo rodina žijúca
v spoločnej domácnosti. V tomto prípade to môže byť päť i šesťčlenná rodina.
Inak, ak sú to nepríbuzní, tak maximálne dvaja ľudia.
Mimochodom, aj v golfových pravidlách máme stanovené, že odstupy musia
byť dvojmetrové, lebo dostať takou palicou do hlavy nie je sranda. Zároveň
by sme prosili všetkých, aby dodržiavali všetky hygienické pravidlá - rúška
a správny golfista si so sebou nosí aj rukavice. Pre každým a po každom
budeme dezinfikovať loptičky a palice,“ vysvetlil aktuálne opatrenia kvôli
nebezpečnej pandémii a vysvetlil aj to, ako sa dá minigolfové ihrisko VONKU
zarezervovať. „Registrovať sa dá cez, pri tomto článku priložený QR kód, a
navyše čitatelia Podduklianskych noviniek po preukázaní sa prefoteným QR
kódom z Podduklianskych noviniek majú 50 %-nú zľavu. Myslím si, že je to
najrýchlejšie a najmenej zdĺhavé. Každý má smartfón a stiahnuť si aplikáciu
na čítanie QR kódov nie je problém.“
Súčasťou areálu minigolfového ihriska sú aj ďalšie atrakcie a zaujímavosti,
samozrejme, napríklad aj bufet, no ten v prevádzke nie je. „Momentálne bude
v prevádzke výlučne minigolf, žiadne občerstvenie neposkytujeme. Plánom
je mať aj samostatné reštauračné zariadenie, no je to hudba budúcnosti, ale
uvidíme, ako sa to celé vyvinie,“ povedal Daniel Brudňák s tým, že v budúcnosti plánujú ponúknuť areál na minigolfové turnaje pre všetkých svidníckych
zamestnávateľov v rámci športových dní.
Aktuálne platí, že minigolfové ihrisko VONKU je prístupné, pokiaľ sa zaregistrujete a zarezervujete presný dátum a čas, od deviatej do osemnástej hodiny.
„Cena je stanovená v rezervačnom formulári a je to 10 eur pre dve osoby na
hodinu alebo 13 eur na hodinu pre rodinu žijúci v jednej domácnosti bez ohľadu
na počet osôb,“ uzavrel náš rozhovor Daniel „Hassan“ Brudňák.
(ps)

Daniel „Hassan“ Brudňák
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Prvé máje ako prejav oslavy práce alebo ako sa slávili prvé máje vo Svidníku
Prvý máj sa v minulosti vždy oslavoval ako Sviatok práce a bol
uznávaný ako Medzinárodný sviatok pracujúcich. Uznesenie o
oslavách prijal ustanovujúci kongres II. Internacionály v roku
1889 v Paríži na pamiatku všeobecného štrajku a masových
demonštrácií chicagských robotníkov, ktoré sa konali v roku
1886 za osemhodinový pracovný čas.
Po vzniku Československa bol od roku 1919 prvý máj vyhlásený za štátny
sviatok. Prvomájové oslavy sa vtedy niesli v duchu boja proti nezamestnanosti
a zhoršovaniu postavenia pracujúcich. V rokoch 1933 - 1938 prvé máje vyjadrovali protest proti fašizmu a vojne. V období socializmu boli prvomájové oslavy
v Československu sviatkom práce, symbolom boja za mier a za najzákladnejšie
ľudské právo - právo na prácu. Oslavy boli spojené s prvomájovými sprievodmi
s alegorickými vozmi. Ak si zalistujeme v regionálnych dobových publikáciách,
periodikách a iných dokumentoch, ktoré sa nachádzajú v Podduklianskej
knižnici, dozvieme sa, že napríklad k prvomájovým oslavám vo vtedajšom
Vyšnom Svidníku došlo až v roku 1924. V priestranstve na „jarmačisku“ sa
vtedy zhromaždilo množstvo ľudí.
Prvomájové zhromaždenie otvoril Juraj Pivovarník-Leško. Zhromaždenia sa
zúčastnil aj politický činiteľ Ivan Lokota z Mukačeva, ktorý vo svojom prejave
hovoril o práve na prácu, o boji s nezamestnanosťou a o ťažkom živote ľudí v
tomto kraji. Zhromaždenie bolo žandármi rozohnané. Oslavy 1. mája 1926 vo
Vyšnom Svidníku boli umocnené štrajkami a hladovými pochodmi na pílach
v Kružlovej a Krajnej Poľane.
***
PREJAVY Z BALKÓNA HISTORICKEJ BUDOVY DOMU RIFFA
Prejavy prvomájových manifestácií vo vtedajšom Vyšnom Svidníku často
zaznievali z balkóna historickej budovy Domu Riffa (Riffov dom). Táto budova
bola následkom požiaru v roku 1970 asanovaná. Prvé máje vo Svidníku a
okolí po roku 1945 boli skromné, avšak radostné. So svojimi spomienkami v
Prvomájové oslavy vo Svidníku, asi rok 1978. Foto: Michal Hudák

Prvomájové oslavy vo Svidníku, rok 1982. V sprievode
členovia folklorného súboru Makovica. Foto: Ivan Čižmár
okresných novinách v roku 1985 na povojnové máje spomína Ján Blaško z
Mestiska, nositeľ Radu práce, takto: „Mám v živej pamäti ten náš Prvý máj,
máj slobodný, keď sme sa mohli dosýta nadýchať tak túžobne očakávanej
slobody, a veru nikto sa nehanbil za slzy. Prvé máje po roku 1945 boli tie
najkrajšie, čo poznám. A to už len z toho jediného dôvodu, že po ťažkých
rokoch vojny , ktorá tu pod Duklou za sebou zanechala doráňaný kraj a ľudí,
sme mohli osláviť Sviatok práce a mieru“.
Prvé máje do roku 1989 v Československu, a teda aj vo Svidníku a okrese,
aj keď bolo zaužívané chodiť na tieto oslavy povinne, predsa len mali oproti
terajším oslavám trochu inú príchuť. Napríklad, v obciach okresu v 50. a
60-tych rokoch v základných školách sa organizovali prvomájové majálesy,
zvyčajne to bolo v prírode, majálesy však postupne zanikali.
***
VEČERNÝ LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD
Prvomájovým oslavám vždy v predvečer predchádzal večerný lampiónový
sprievod žiakov základných a stredných škôl ulicami mesta Svidník. Na
prvomájových oslavách bola to atmosféra manifestácie pracujúcich zo závodov, podnikov, škôl, kultúrnych inštitúcií, poľnohospodárov, stavbárov či
športovcov a ďalších z mesta i okresu Svidník, spojená s alegorickými vozmi
či transparentmi, prostredníctvom ktorých dokumentovali pracujúci výsledky
svojej práce, či plnenie volebných programov.
Medzi transparenty patrili aj československé a sovietske vlajky ako aj transparenty s portrétmi významných československých a svetových politikov
socialistických krajín sveta. Na oslavách nesmel chýbať krojovaný sprievod
chlapcov a dievčat z rôznych folklórnych súborov sprevádzaný spevom a
tancom v doprovode harmoniky či huslí. Najväčšiu radosť z týchto osláv mali
deti, ktoré v sprievode niesli v rukách balóny, či mávadla s československou
vlajkou a s holubicou symbolizujúcou mier. Všade sa ozýval smiech a prejavy
radosti zo spoločného stretnutia kolegov či iných známych.
***
NA ČESTNEJ TRIBÚNE
Na tzv. čestnej tribúne, ktorá bola umiestnená najprv pred budovou Domu
Prvomájové oslavy vo Svidníku. Foto: Michal Hudák

Prvomájové oslavy vo Svidník, asi rok 1978. Vľavo
Baslárov dom s balkónom Foto: Michal Hudák
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Prvé máje ako prejav oslavy práce alebo ako sa slávili prvé máje vo Svidníku
kultúry, a neskôr uprostred mesta, pred terajšou budovou Okresného úradu,
vždy stáli vedúci predstavitelia politického, spoločenského a verejného života
okresu Svidník a pozvaní hostia, zvyčajne to boli stranícke a štátne delegácie
a vzorní pracovníci okresu.
Účastníci prvomájového sprievodu pozdravovali vedúcich predstaviteľov okresu, ktorí stáli na tejto vyzdobenej tribúne. Oslavy sa začínali štátnou hymnou.
Súčasťou osláv boli aj štafety priateľstva a mieru. Z čestnej tribúny odznievali
prejavy čelných politických funkcionárov, boli to zvyčajne oslavné a ďakovné
prejavy pracujúcim za ich výsledky práce a za rozvoj okresu Svidník.
Nad tribúnou sa výrazne vypínalo heslo „Proletári všetkých krajín, spojte sa!“.
Manifestácia bola ukončená Internacionálou - hymnickou piesňou „Ej, hor sa,
sveta proletári.“ Oslavy boli zavŕšené v popoludňajších hodinách kultúrnym
programom vo svidníckom amfiteátri.
***
AJ ZORAĎOVANIE MALO SVOJU „ŠTÁBNU KULTÚRU“
Aj zoraďovanie sa pred začiatkom manifestácie malo svoju tzv. „štábnu
kultúru“. V 70-tych a 80-tych rokoch sa manifestujúci vo Svidníku zoraďovali
na parkovisku vtedajšej „starej“ autobusovej stanice ČSAD (Československá
autobusová doprava, dnes v tom priestore stojí budova nákupného strediska
Makos a priľahlé budovy), často to bolo okolo 6 000-10 000 pracujúcich, detí
a mládeže z mesta i okresu Svidník. Sprievod, ktorý sa vždy premenil na
pestrofarebnú lúku hýriacu farbami zástav, transparentov, mávadiel a balónov,
sa pohýnal po vtedajšej Leninovej ulici (teraz Centrálna ulica).
Za vlajkami na čele sprievodu kráčali gymnazisti vo zväzáckych rovnošatách a žiaci základných škôl, po nich pochodovali pracujúci priemyselných a
poľnohospodárskych podnikov a závodov a za nimi sa pohýnali alegorické
vozy. Ulice a budovy v meste boli vyzdobené československými a sovietskymi štátnymi vlajkami, a okná škôl a ostatných spoločenských budov boli
vyzdobené farebnými krepovými papiermi v poradí biela, modrá, červená, čo
symbolizovalo farby československej štátnej vlajky.
***
GALÉRIA FOTOGRAFIÍ VZORNÝCH PRACOVNÍKOV
Ulice mesta sa pred oslavami čistili od prachu vodnými postrekmi. Už tradične pred Sviatkom práce bola pred Domom kultúry vo vitríne umiestnená
galéria fotografií vzorných pracovníkov okresu Svidník. Listujúc v dobových
periodikách sa ešte dozvedáme, že napríklad v roku 1978 na svidníckej
tribúne v čase osláv stáli takí čelní predstavitelia, ako bol predseda ONV vo
Svidníku Jozef Grús, vedúci tajomník OV KSS Šimon Kolcun či Alojz Kusalík,
poslanec Slovenskej národnej rady za okres Svidník. V rokoch 1979-1985
Šimona Kolcuna vystriedal Michal Balvirčák, v rokoch 1984-1985 to bol Jozef
Bilas, predseda ONV vo Svidníku.
V okresných novinách v roku 1984 sa uvádza, že v prvomájovom sprievode
vynikli predovšetkým pozdravy mladých. Skonštatovalo sa, že priemerný vek
Svidníčana bol vtedy 24 a pol roka. Do prvomájového pochodu sa v roku 1984
pridali aj žiaci zo školy v prírode z družobného mesta Litoměřice. Prvomájové

Dom Riffa (Riffov dom) Svidník. Z balkóna zaznievali
prejavy na oslavách 1. mája vo Svidníku

Prvomájové oslavy vo Svidníku, asi rok 1978. Foto: Michal Hudák

oslavy v roku 1985 sa niesli v duchu 40. výročia oslobodenia Česko-Slovenska.
V roku 1987 z prvomájovej tribúny sa manifestujúcim prihovoril Jozef Bilas a
Ján Harviš, predseda ONV vo Svidníku.
Posledná prvomájová oslava v takej podobe bola v roku 1989. Po Novembri
1989 prvé máje majú už inú podobu.

NECH JE MÁJ NIELEN SYMBOLOM LÁSKY
Ani koronakríza nesmie brániť tomu najkrajšiemu, tomu, čo nám
všetkým dáva silu, energiu a chuť do života - láske. Jedným z jej
symbolov je máj, ktorý roky rokúce stavali mládenci pred domami slobodných dievčat alebo len tak uprostred tej svojej dedinky či mesta.
Takáto tradícia ostáva napriek pandémii a ťažkým časom, ktoré žijeme, zachovaná aj vo Svidníku. Postarali sa o to chlapi z Technických
služieb mesta Svidník, ktorí symbolicky, v predvečer 1. mája, postavili
máj na pešej zóne.
Rada by som bola, aby bol tento máj symbolom lásky, ale aj symbolom nádeje, že dni a týždne, ktoré momentálne prežívame, nepotrvajú dlho, že sa naše životy a celá spoločnosť čo najskôr vráti do
zabehnutých koľají...
Veď predsa nemôže byť nič extra lepšie, než spokojný život v pokojnom období a v kruhu tých, ktorí nám vždy a nezištne dávajú to, čo
všetci v živote potrebujeme - lásku a v akejkoľvek podobe.
Katarína Siváková,
šéfredaktorka týždenníka Podduklianske novinky

Podduklianska knižnica vo Svidníku
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Ako budú vyzerať tohtoročné maturity vo Svidníku?
Študenti stredných škôl tohto roku maturovať nebudú. Inak
povedané, maturitné vysvedčenia dostanú na základe vypočítaného priemeru známok na vysvedčeniach dosiahnutých počas
celého štúdia. Ak však maturant nesúhlasí s priemerom známok,
môže požiadať o maturitnú skúšku.
My sme sa preto zaujímali, ako takéto riešenie, ku ktorému Ministerstvo
školstva SR pristúpilo kvôli pandémii
koronavírusu, vnímajú vo svidníckych
stredných školách.
GYMNÁZIUM DH
V Gymnáziu DH vo Svidníku majú v
tomto školskom roku 46 maturantov
a riaditeľ gymnázia Ján Rodák hovorí,
že rozhodnutie ministerstva v plnom
rozsahu rešpektujú a riadia sa ním.
„Prikláňame sa k názoru, že výsledné hodnotenie určené ako priemer
známok za celé štúdium z daného
predmetu (prípadne aj príbuzných
predmetov) je určite spravodlivejšie
ako len známka určená na základe
jednej odpovede žiaka,“ zdôraznil
Ján Rodák, ktorý zatiaľ oficiálnu informáciu o tom, koľko žiakov nesúhlasí
s výslednou známkou maturitného
predmetu na základe aritmetického
priemeru, zatiaľ nemá. Maturanti podľa neho ešte nemajú dostatok informácií pre výpočet výslednej známky a
rovnako sa ešte nevedia koncoročné
známky za posledný ročník štúdia
- vyučovanie pre nich končí 7. mája
2020, to znamená, že až po tomto
termíne ich budú vedieť.
„A taktiež rozhodnutie o tom, či budeme priemer počítať aj z príbuzných
predmetov, prijmeme až v najbližších
dňoch (podľa rozhodnutia MŠVVaŠ
SR o tom máme rozhodnúť do 7. mája
2020). Výsledné známky maturitných
predmetov sprístupníme žiakom do
12. mája 2020, tí majú potom čas do
15. mája 2020 vyjadriť svoj nesúhlas
s výslednou známkou. Maturanti,
ktorí nebudú súhlasiť s vypočítanou
výslednou známkou, vykonajú internú časť maturitnej skúšky klasickým
spôsobom v priestoroch školy pred
maturitnou komisiou, samozrejme
za dodržania všetkých opatrení
Úradu verejného zdravotníctva SR,“
vysvetlil situáciu riaditeľ Gymnázia
DH vo Svidníku Ján Rodák, podľa
ktorého sa na dobrovoľnú maturitnú
skúšku prihlásila jedna žiačka (žiaci
končiaceho ročníka podávali záväznú
prihlášku na MS do 30. septembra
2019, v nej uvádzali aj dobrovoľný
maturitný predmet). Zatiaľ taktiež
nemáme oficiálnu informáciu o tom, či
uvedená žiačka dobrovoľnú maturitnú
skúšku vykoná (prihlásenie na ňu
môže zrušiť písomným oznámením
do 7. mája 2020). Ak sa ju rozhodne
vykonať, v zmysle pokynov to bude
tiež klasickým spôsobom pred predmetovou maturitnou komisiou.

SPOJENÁ ŠKOLA
V Spojenej škole vo Svidníku v tomto
školskom roku maturuje 31 žiakov.
Riaditeľa školy Mária Makutová
informovala, že na nové podmienky
realizácie maturitných skúšok bola
ich škola pripravená. „Upravili sme
rozsah a obsah praktickej časti maturitnej skúšky v súlade s rozhodnutím
hlavného hygienika, zabezpečili
sme teplomery, rúška, dezinfekčné
prostriedky. Preto je nám ako učiteľom ľúto, že sa nestretneme s našimi
maturantmi. Myslím si, že komplexné

informoval nás riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej a služieb
arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku
Jaroslav Pavluš.
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA
ŠKOLA mil. SAMARITÁNA
No a v Strednej zdravotníckej škole
mil. Samaritána vo Svidníku majú
prihlásených 25 maturantov. „Čo sa
týka rozhodnutí Ministerstva školstva
SR o maturitách, v plnom rozsahu to
akceptujeme a postupujeme podľa
usmernení. V priebehu nasledujúcich
dní sa chystáme žiakov informovať
o výslednej známke z jednotlivých
predmetov, takže ťažko je teraz predpokladať, kto bude, resp. nebude so
známkou spokojný.
Na dobrovoľnú maturitnú skúšku
zo žiakov našej školy sa nikto nepri-

Študenti stredných škôl tohto roku takto za
zeleným stolom maturovať nebudú
opakovanie a účasť na maturitnej
skúške bude študentom chýbať pri
pokračovaní v štúdiu na vysokých
školách,“ vyslovila svoj názor Mária
Makutová. Na margo žiakov nesúhlasiacich s priemerom známok uviedla,
že v tejto fáze uzatvárajú koncoročné
hodnotenie, ktoré má byť zahrnuté do
výslednej známky za jednotlivé maturitné predmety a dodala, že pokiaľ ide
o dobrovoľný maturitný predmet nepodal žiaden žiak v riadnom termíne
prihlášku na maturitnú skúšku.
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
POLYTECHNICKÁ a SLUŽIEB
arm. gen. L. SVOBODU
V Strednej odbornej škole polytechnickej a služieb arm. gen. L.
Svobodu vo Svidníku maturuje 50
žiakov, pričom škola rozhodnutie ministerstva rešpektuje. „Zatiaľ nemáme
informácie, aký postoj zaujmú žiaci k
známkam na základe aritmetického
priemeru. Predpokladáme, že nebudú
mať výhrady. V prípade nesúhlasu
musia jednotlivci absolvovať ústnu
maturitnú skúšku v zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ SR.
Na dobrovoľnú maturitnú skúšku
z ďalšieho predmetu sa v tomto
školskom roku neprihlásil nikto,“

hlásil,“ skonštatovala riaditeľky tejto
školy Ingrid Ilčisková.
AKO ROZDAJÚ
VYSVEDČENIA?
Riaditelia svidníckych stredných
škôl sa zároveň zhodli, že tak ako

rešpektujú rozhodnutie o priebehu maturitných skúšok, rovnako
budú rešpektovať aj rozhodnutia a
usmernenia o tom, ako budú žiakov
odovzdávať vysvedčenia. „Radi by
sme maturantom odovzdali tieto vysvedčenia slávnostne, tak ako sme
to robili v predchádzajúcich rokoch.
Uvidíme, ako sa vyvinie situácia okolo
pandémie koronavírusu, ako sa budú
uvoľňovať epidemiologické opatrenia
hlavného hygienika SR (veríme, že
už iba uvoľňovať, nie sprísňovať), a
teda veríme, že budeme môcť aspoň
záverečný ceremoniál odovzdávania
maturitných vysvedčení urobiť za
prítomnosti všetkých maturantov,“
vyslovil svoje presvedčenie riaditeľ
Gymnázia DH Ján Rodák.
„Maturitné vysvedčenia máme
odovzdať do konca júna - urobíme
to osobne podľa vopred určeného
rozpisu, aby mohli odovzdať učebnice a zapožičanú študijnú literatúru.
Aktívnym žiakom, ktorí reprezentovali
školu a vytvárali jej dobré meno, odovzdáme vecné aj finančné ocenenia,“
pridala sa riaditeľka Spojenej školy
vo Svidníku Mária Makutová. „Aj pri
vydávaní maturitných vysvedčení
budeme postupovať striktne podľa
pokynov, aby nedošlo k ohrozeniu
ľudského zdravia,“ upozornil riaditeľ
Strednej odbornej školy polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu
vo Svidníku Jaroslav Pavluš a celú
tému uzavrela riaditeľa Strednej
zdravotníckej školy mil. Samaritána
vo Svidníku Ingrid Ilčisková. „Vysvedčenia za posledný ročník odovzdáme
spolu s maturitným vysvedčením. Aká
bude forma odovzdania maturitných
vysvedčení zvážime podľa odporúčaní Ministerstva školstva SR.“ (ps)

Prijímacie skúšky v ZUŠ
Prijímacie skúšky v ZUŠ na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa určuje prijímacie konanie
žiakov základných umeleckých škôl nasledovne.
Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia
v termíne od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020.
Zriaďovateľ určí konkrétny termín prijímacích skúšok na jednotlivé druhy
štúdia a odbory a základná umelecká škola oznámi termín konania prijímacej
skúšky do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr
však do 15. augusta 2020 na webovom sídle základnej umeleckej školy a
verejne dostupnom mieste.
Prihlášky o prijatie na štúdium v základnej umeleckej škole vo Svidníku
je potrebné odoslať do 30.6.2020 elektronicky alebo poštou. Elektronická
prihláška je zverejnená na webovom sídle školy.
V prípade záujmu štúdia v dvoch odboroch (individuálny a kolektívny) je
potrebné vyplniť a odoslať prihlášky jednotlivo pre každý odbor.
Marcel Prokop,
riaditeľ ZUŠ
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Pamätník Vasiľa Biľaka v Krajnej Bystrej opäť poškodili
Namiesto viacerých viet a podobizne len jeden nápis. Navyše
nie práve najkrajší. Takto vyzerá pamätník niekdajšieho komunistického pohlavára v jeho rodnej obci. Kto si ho vybral za terč
tentoraz, policajti zatiaľ nevedia.
Upresnime, že ide o pamätník Vasiľa Biľaka v jeho rodnej obci Krajná Bystrá
v okrese Svidník. Postavili ho začiatkom roku 2015, pričom ho odhalila dcéra
Vasiľa Biľaka s manželom Jozefom Ševcom, bývalým predsedom Komunistickej strany Slovenska.
Pamätník Vasiľa Biľaka teda v jeho rodnej obci stojí už päť rokov, no s rôznymi obmenami. Už viackrát ho totiž poškodili. „Neviem, či je to normálne,
aby niekto chodil a ničil majetok iných,“ zamyslel sa okresný predseda
KSS vo Svidníku Jozef Bilý.
Naposledy ho niekto poškodil v noci z pondelka na utorok minulý týždeň,
čo potvrdili aj policajti. „Prijali sme oznámenie o odcudzení dvoch pamätných tabúľ v obci Krajná Bystrá, a takisto aj o poškodení neznámou
červenou látkou podstavca pod umiestnenými tabuľami,“ skonštatoval
zástupca riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku
Ľuboš Jackanin.
Ako sme už spomenuli, Biľakov pamätník už bol poškodený viackrát. Keď
ho v roku 2015 odhalili, o 24 hodín neskôr ho dvaja košickí výtvarníci Peter
Kalmus a Ľuboš Lorenz poliali červenou farbou a napísali SVIŇA. Prvostupňový súd im po dlhých ťahaniciach vymeral dvojmesačné podmienečné tresty
a náhradu škody vo výške 80 eur. Odvolali sa oni i komunisti a krajský súd
bude rozhodovať začiatkom mája. „Nevieme, či to nie je aj reakcia na to,
že súd má byť teraz začiatkom mája,“ naznačil možné pozadie najnovšie
poškodenia pamätníka Jozef Bilý.
Vráťme sa však ešte do minulosti, pretože pár dní po odhalení navyše
Biľakova busta zmizla úplne. Dodnes ju nenašli. „Strážil tam jeden sused,
ale neustrážil, pretože oni prišli nadránom,“ povedal predčasom jedna z
obyvateliek Krajnej Bystrej, a to, že zlodeji sú dodnes nezními, potvrdila aj
polícia. „Doposiaľ nie sú žiadne relevantné informácie k objasneniu tohto

Zástupca riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku
Ľuboš Jackanin
skutku,“ povedal Ľuboš Jackanin. Komunisti, ktorí dali pamätník postaviť, ho,
samozrejme, po každom poškodení dali opäť do poriadku. Bol už síce bez
busty, no stále s pamätnými tabuľami a s podobizňou Vasiľa Biľaka. Komunisti
a miestni na bývalého komunistického pohlavára nechcú zabudnúť. Zdá sa
však, že prejavy ich pocty niekomu i po piatich rokoch stále poriadne kolú
oči. „Nemusím s niečím súhlasiť, ale zato nemusím ja ničiť to všetko,“
vyhlásil okresný predseda KSS vo Svidníku Jozef Bilý.
Dodajme ešte, že aktuálne poškodenie pamätníka začali policajti vyšetrovať.
Či sa naň pozrú ako na trestný čin alebo len priestupok, ukážu najbližšie
dni. „Škoda doposiaľ nebola poškodenou stranou vyčíslená,“ uzavrel
zástupca okresného riaditeľa polície vo Svidníku Ľuboš Jackanin.
(ps)
Poškodenie pamätníka začali policajti
vyšetrovať. Či sa naň pozrú ako na
trestný čin alebo len priestupok, ukážu
najbližšie dni...

Okresný predseda KSS
vo Svidníku Jozef Bilý
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Svidníku bude chýbať zhruba 400-tisíc eur, primátorka má poslancom
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upravila prognózy popredložiť návrhy riešení
dielových daní pre mestá a obce. Kým doteraz boli tri varianty
a v prípade Svidníka prvá rátala s výpadkom podielových daní
o 300-tisíc eur, druhá o 800-tisíc eur a tretia až o 1 300-tisíc eur,
aktuálne platí jedna jediná prognóza.
„Vedenie mesta intenzívne pracovalo s prognózami Rady pre rozpočtovú
zodpovednosť a pripravovali sme
sa na dopad, ktorý to môže mať na
mesto. Naše interné predpokladané
odhady sa potvrdili a mesto bude
potrebovať vykompenzovať stratu
približne 400-tisíc eur. Návrhy na
šetrenia budú prerokované v 2.
zmene rozpočtu na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo
Svidníku. Budeme predkladať návrh
šetrenia v jednotlivých položkách
rozpočtu, predpokladáme, že takto
by sme vedeli ušetriť až polovicu
straty príjmov. Dôležitým a veľmi
pozitívnym signálom bolo pre nás
vyjadrenie Ministerstva školstva a
Ministerstva sociálnych vecí, ktoré
sú pripravené hradiť výdavky na platy
zamestnancov až vo výške 80%. Ide o
zamestnancov v MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ a
ZUŠ,“ povedala PR manažérka mesta

Svidník Kristína Tchirová.
Už spomínané zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa pritom podľa
Kristíny Tchirovej uskutoční 20. mája,
no vedenie mesta stále nevie, v akej
podobe.
„Pripravujeme sa na dve varianty,
elektronickú, ale v prípade uvoľňovania hygienicko-epidemiologických
opatrení aj na klasickú v Dome
kultúry. Program zastupiteľstva sa
postupne uzatvára a bude prerokovaný v jednotlivých komisiách a na
Mestskej rade. Dôležitými bodmi
budú Návrh záverečného účtu mesta
za rok v 2019, 2. zmena rozpočtu, v
ktorej budú predstavené opatrenia
na vysporiadanie sa s korona krízou.
Ďalšími dôležitými bodmi budú zmeny Územného plánu mesta Svidník,
Zmluvné prevody a tiež Návrh na
určenie výšky príspevku na poskytované sociálne služby. Na podnet

poslancov MsZ bude jedným z bodov
aj informatívna správa o stave podaných projektov, ktorú predloží primátorka Marcela Ivančová,“ informovala
Kristína Tchirová a my dodajme, že
o takúto správu primátorku počas
nedávneho videostretnutia poslancov s primátorkou žiadala mestská
poslankyňa Katarína Siváková.
„Necelé dve hodiny videostretnutia
konkrétne závery nepriniesli. Požiadala som však pani primátorku, aby

nám, mestským poslancom, spolu s
mestskými úradníkmi predložila návrh
na škrty a redukcie investičných akcií
a rovnako aj ďalších opatrení, ktoré by
sme mali prijať. Počkáme si, pretože
pani primátorka prisľúbila, že tak
urobí, návrhy riešení pripravia, no a
rozhodovať budeme v máji,“ napísala
na sociálnej sieti po videostretnutí s
primátorkou poslankyňa svidníckeho
Mestského zastupiteľstva Katarína Siváková.
(ps)

Mestská poslankyňa Katarína
Siváková počas videostretnutia s kolegami - poslancami a
primátorkou mesta

Traja uchádzači Dostali ste už výmer za miestne dane?
Riaditeľom Technických služieb
mesta Svidník chcú byť traja uchádzači. Vyplýva to z informácií, ktoré
nám poskytla PR manažérka mesta
Svidník Kristína Tchirová.
„K dnešnému dňu boli na Mestský
úrad vo Svidníku doručené tri žiadosti na pozíciu riaditeľa TS. Mená
uchádzačov nie sme oprávnení poskytovať,“ informovala nás Kristína
Tchirová, no podľa našich informácií
sú uchádzačmi traja muži. O termíne
výberového konania bude vedenie
mesta podľa slov Kristíny Tchirovej
informovať v najbližších dňoch, záleží to na prvom zasadnutí výberovej
komisie. „Na základe výsledku výberového konania a následného odporúčania primátorkou mesta Svidník
bude úspešný uchádzač známy až
po jeho schválení poslancami MsZ.
Boli by sme radi, keby nový riaditeľ
nastúpil do funkcie k 1. júnu 2020,“
podotkla Kristína Tchirová a my dodajme, že dlhoročný riaditeľ Technických
služieb mesta Svidník Michal Pich sa
rozhodol odísť do dôchodku a funkciu
prenechať niekomu mladšiemu. Či
však meno nového riaditeľa vzíde práve z aktuálneho výberového konania,
do ktorého sa prihlásili traja uchádzači, je však otázne. Vylúčené totiž nie
je ani to, že výberová komisia, ktorej
zloženie zatiaľ nepoznáme, z trojice
uchádzačov nevyberie ani jedného...
V takomto prípade by sa výberové
konanie zrejme opakovalo.
(ps)

Vedenie Svidníka tvrdí, že samotní
Svidníčania sa hlásia, aby mohli zaplatiť miestne dane a poplatky. Takto
reagovala na naše otázky o distribúcii
výmerov k daniam a poplatkom PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. „Pre mesto bolo pozitívne vedieť, že
sa na nás obracali ľudia s otázkou, kedy
budú výmery a či už môžu prísť zaplatiť
dane. Tento dobrý postoj občanov nás
teší a ďakujeme. Pri doručovaní výmerov do elektronických schránok sme doposiaľ nezaznamenali žiaden problém.
Elektronické schránky aktívne používa
zanedbateľné množstvo daňových

poplatníkov, preto je veľmi dôležité a aj
náročné fyzické doručovanie,“ vysvetlila situáciu s doručovaním výmerom
Kristína Tchirová. „Keďže nás čaká v
týchto dňoch doručiť fyzicky viac než 3
000 rozhodnutí za daň z nehnuteľností,
prosíme všetkých o spoluprácu. Prosíme, buďte doma v čase od 16.00 do
19.00 hod. a pri preberaní rozhodnutia
majte ochranné rúško a vlastné pero.
Pre občanov otvárame služby pokladne
od pondelka 4. mája 2020 každý pracovný deň doobeda v čase od 8.00 do
11.00 hod. a poobede v čase od 12.30
do 14.30 hod. Platby je stále najvhod-

nejšie vykonávať elektronicky, fyzicky
v pokladni poprosíme len v nevyhnutných prípadoch,“ zhrnula odporúčania
mesta Kristína Tchirová a na margo
doručovania výmerov za komunálny
odpad ešte uviedla: „Rozhodnutia za
komunálny odpad budú doručované v
druhej polovici mája. V tomto korona
čase vychádzame občanom v ústrety
a všetky rozhodnutia za daň môžu
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 (posledná) do 4.12.2020.“
(ps)

V Senior dome Svida testovali vybraných zamestnancov
Vybraní zamestnanci Senior domu Svida vo Svidníku
už boli otestovaní na ochorenie COVID-19, teda nový
koronavírus. Informoval nás o tom riaditeľ Senior domu
Svida vo Svidníku Jaroslav Ivančo.
„Testovanie zamestnancov na COVID 19 prebehlo 28.
apríla. Ide o testovanie spoločnosťou Medirex Group,
ktorá vykoná 10-tisíc testov zamestnancov sociálnych
služieb,“ skonštatoval Jaroslav Ivančo, podľa ktorého sa
testovanie konalo po koordinácii s Prešovským samosprávnym krajom a bolo vykonané na 19
zamestnancoch a svidnícke zariadenie
to zabezpečovalo organizačne aj pre
zariadenia sociálnych služieb zriadené
Prešovským samosprávnym krajom zo
Stropkova, Giraltoviec, Medzilaboriec
a Kalinova.
„Medirex Group vykonal typ testu PCR.
Zo Senior domu Svida bolo testovaných
19 zamestnancov, ktorí sú aj pri realizácii

všetkých opatrení v priamom kontakte s klientmi. Všetkých
19 zamestnancov malo negatívny výsledok testovania.
Jedna zamestnankyňa bola testovaná už pred týždňom v
inej príčinnej súvislosti a jej test bol tiež negatívny,“ ozrejmil
riaditeľ Senior domu Svida Jaroslav Ivančo.
Doteraz tak bolo testovaných 27 % zamestnancov Senior
dom Svida. „Snažíme sa o prísnu realizáciu interných opatrení s cieľom znížiť riziko šírenia vírusového ochorenia COVID 19,“ uzavrel Jaroslav Ivančo.
(ps)
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Koronavírus úplne ochromil turizmus a cestovanie
Koronavírus úplne ochromil turizmus a cestovanie. Cestovné
kancelárie a agentúry vyzývajú Európsku komisiu, aby umožnila pružnejšie uplatňovanie európskych pravidiel týkajúcich sa
balíkov cestovných služieb.
Šírenie vírusu Covid-19 každým dňom viacej spomaľuje európsku ekonomiku. Nevyhnutné rozhodnutia za účelom zadržania korónovej pandémie
závažne obmedzujú verejný život a takmer úplne pozastavujú cestovanie
a cestovný ruch. Vzhľadom na to, že toto je kríza zatiaľ nepredvídateľných
rozmerov od začiatku európskej integrácie, komunita európskych cestovných
kancelárií a agentúr vyzýva Európsku komisiu, aby naďalej vydávala silný
signál európskemu cestovnému priemyslu. Je potrebné nájsť rýchle riešenie
masívneho rušenia cestovania z dôsledkov uzatvárania hraníc a negatívnych
cestovných odporúčaní. Stornovanie ciest spôsobuje v súčasnosti nadmerné
odtoky likvidity, čo môže viezť vo veľmi blízkej budúcnosti k insolvencii tisícok
cestovných spoločností (kancelárií a agentúr).
V súčasnom období vedenie Slovenskej asociácie cestovných kancelárií
(SACKA) intenzívne rokuje s kompetentnými štátnymi orgánmi na prijatí
účinných opatrení na zabezpečenie ochrany cestovných kancelárií i cestovných agentúr ako i klientov, obchodných partnerov (hotelov a dopravných
spoločností) a poisťovní tak, aby sa prípadné negatívne dopady nedotkli
ekonomiky štátu.
Viacerí klienti, aj z nášho regiónu, si už zakúpili letnú dovolenku. Cestovné
kancelária na svojich webových sídlach zverejnili ako postupovať. Klientov
totiž trápi množstvo otázok. Podrobne na ne odpovedá, napríklad Cestovná
kancelária Satur.
KORONAVÍRUS - NAJČASTEJŠIE OTÁZKY
Situácia v súvislosti s koronavírusom ovplyvnila rozhodovanie mnohých
klientov tak pri samotnom cestovaní, ako aj pri plánovaní svojich dovoleniek.
Priniesla aj mnoho otázok a Cestovná kancelária Satur prináša odpovede na
tie aktuálne najčastejšie kladené.
Mám kúpený zájazd mimo SR s termínom
realizácie do 31.05. Môžem ho stornovať?
V týchto dňoch sa situácia mení veľmi dynamicky a naša cestovná kancelária dostáva
pravidelné nové informácie od jednotlivých
poskytovateľov služieb, na základe ktorých rieši buď možnosť presunu zájazdu na neskorší
termín alebo poskytnutie voucheru v zmysle
poskytnutých náhradných riešení od poskytovateľov týchto služieb. Každý zájazd je preto
riešený individuálne a pre konkrétne informácie
k vášmu zájazdu nás kontaktujte na infolinke.
Ak sa však rozhodnete pre storno zájazdu, je
možné tak urobiť v súlade v platnými zmluvnými podmienkami, pričom výška storno poplatku
predstavuje skutočne vzniknuté náklady.
Mám kúpený zájazd mimo SR s termínom realizácie po 01.06. Ako bude
cestovka postupovať?
Všetky zájazdy mimo SR, ktoré majú dátum odletu/odchodu na zájazd po
01.06., budú, zatiaľ, riadne a podľa plánu realizované. Až do dátumu ich realizácie sa však, samozrejme, riadime oficiálnymi informáciami Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a v prípade iných ako aktuálne
platných informácií budeme priebežne na vzniknutú situáciu reagovať, pričom
bude klientovi primárne ponúknutá bezplatná možnosť zmeny termíny zájazdu,
iný zájazd alebo voucher znejúci na plnú sumu, ktorú klient za svoju dovolenku
zaplatil. V prípade, že má klient záujem o zrušenie zájazdu môže tak urobiť
v súlade s platnými zmluvnými podmienkami, pričom výška storno poplatku
predstavuje skutočne vzniknuté náklady.
Ak sa rozhodnem pre presunutie letnej pobytovej dovolenky na neskorší
termín alebo na budúci rok, čo tým získam?
Presunutím letnej pobytovej dovolenky na neskorší termín alebo na rok 2021
získajú klienti nasledovné výhody:
Za predpokladu, že si klient letnú pobytovú dovolenku z roku 2019/2020
presunie na rovnaký termín a počet dní dovolenky na rok 2021 garantujeme
rovnakú cenu letnej pobytovej dovolenky.
Za predpokladu, že si klient letnú pobytovú dovolenku z roku 2019/2020
presunie na iný termín alebo inú dĺžku dovolenky na rok 2021 garantujeme rovnakú výšku zľavy, za ktorú klient letnú pobytovú dovolenku v roku

2019/2020 kupoval.
Všetky zájazdy presunuté na neskorší termín alebo na rok 2021 sú kryté
poistením insolventnosti. Vo väčšine kapacít letných pobytových dovoleniek,
ktoré sú už aktuálne v ponuke na sezónu 2021 garantujeme dodržanie rovnakejceny pre deti aj na letnú pobytovú dovolenku na rok 2021, aj keď bude
dieťa už o rok staršie. Pri zmene veku infanta (dieťa do 2 rokov) medziročne
bude pre takéto prípady platiť zvýhodnený paušál za 99 € v konečnej cene.
Cestovné poistenie z letných pobytových dovoleniek z roku 2020 klientovi
prenesieme na letnú pobytovú dovolenku na rok 2021 automaticky a za
rovnakú cenu.
Mám kúpenú letnú pobytovú dovolenku, ale nemám vyplatenú celú
hodnotu zájazdu. Ako mám, vzhľadom na aktuálnu situáciu a obmedzenia postupovať?
Všetky doplatky za dovolenky, ktoré mali byť zo strany klientov realizované do
31.03. sú splatné v novom náhradnom termíne a to najneskôr do 30.04.2020
a to bez ohľadu na termín odchodu na dovolenku.
Mám kúpený pobytový zájazd na Slovensku. Ako mám postupovať?
Vzhľadom na uznesenie vlády SR sú od
16.03.2020 až do odvolania zatvorené všetky
hotely na Slovensku. Naša cestovná kancelária
pravidelne komunikuje s hotelmi na Slovensku
ohľadne požiadaviek našich klientov. Na základe informácií priamo od jednotlivých hotelov
riešime následne presun pobytu na neskorší
termín alebo poskytnutie voucheru.
Ak teraz stornujem dovolenku, o koľko
peňazí prídem?
Súčasťou zmluvy o kúpe dovolenky sú aj
zmluvné podmienky, ktoré upravujú storno
poplatky a to v odseku VI., bod 1. Výška storno
poplatku sa vypočítava ako skutočne vzniknuté
náklady, ku dňu odstúpenia od zmluvy.
Je možné zmeniť si destináciu alebo termín na už zakúpenej letnej
dovolenke?
Naša cestovná kancelária má počas first moment predaja už 3 roky v ponuke
službu flexibilná dovolenka. V prípade, že si klienti túto službu pri kúpe zájazdu
zaplatili, majú možnosť zdarma a bez uvedenia dôvodu zmeniť destináciu za
inú destináciu a to podľa podmienok, ktoré pre službu flexibilná dovolenka
platili do 29.02.2020.
V prípade, že si klient túto službu pri kúpe zájazdu neobjednal, nie je možné
bezplatne zmeniť destináciu ani termín dovolenky. Vzhľadom však na aktuálnu situáciu je pri letných dovolenkách s termínom odchodu/odletu do 31.05.
možné zmenu termínu alebo destinácie vykonať bezplatne, aj keď klient nemal
zakúpenú službu flexibilná dovolenka.
Ako sa bude situácia vyvíjať a sú ohrozené aj letné dovolenky?
Žiaľ, vývoj situácie s koronavírusom nevie aktuálne nikto z nás predpovedať.
Avšak situáciu vo svete sledujeme, naši zamestnanci sú v neustálom kontakte
so zahraničnými partnermi, ambasádami, delegátmi a miestnymi sprievodcami.
Rovnako sledujeme odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR, ako aj iných relevantných organizácií na Slovensku a v zahraničí. Nikto z CK SATUR nemôže prijať rozhodnutie o vycestovaní alebo
zrušení pobytov za klientov, ale môžeme svojim klientom ponúknuť istotu
profesionálneho tímu, pričom bezpečnosť klientov je pre nás, samozrejme,
prvoradá.
(pn)
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O odklad poistného za marec 2020 zatiaľ požiadalo 6 000 zamestnávateľov a SZČO
Sociálna poisťovňa eviduje 6 013 žiadostí o odklad splatnosti
poistného za marec 2020. Z tohto počtu jej vyplnené formuláre
(Čestné vyhlásenie) doručilo 3 316 živnostníkov a ostatných
samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a zvyšných 2
697 žiadostí bolo od zamestnávateľov. V marci 2020 Sociálna
poisťovňa evidovala viac ako 216 tisíc živnostníkov a 187 tisíc
zamestnávateľov.

píšu odkazy a vysvetlenia, ktoré nie sú potrebné uvádzať. Chybných žiadostí
dostala Sociálna poisťovňa približne 400 - pobočka v týchto prípadoch musí
žiadateľov znovu kontaktovať, resp. požiadať o opätovné zaslanie čestného
vyhlásenia.
Viac informácií o tom, kto, za akých podmienok a akým spôsobom môže
požiadať o odklad splatenia poistného za marec 2020 je uvedené na webovej
stránke Sociálnej poisťovne pod názvom Kto a ako si môže odložiť zaplatenie
odvodov.

Pre uplatnenie nároku na odklad zaplatenia poistného na sociálne poistenie
za mesiac marec 2020 do 31. júla 2020 platí podmienka, že podnikateľský
subjekt (zamestnávateľ alebo SZČO) zaznamenal pokles čistého obratu a
pokles príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 %
a viac. V súčasnej mimoriadnej situácii pandémie koronavírusu im takýto
odklad zaplatenia odvodov umožnila novela zákona o sociálnom poistení,
ktorá nadobudla účinnosť 6. apríla 2020 a vláda k nej vydala príslušné nariadenie 10. apríla 2020. Za dva týždne teda túto možnosť zatiaľ využilo 6 000
podnikateľských subjektov.
Sociálna poisťovňa zároveň živnostníkov i zamestnávateľov upozorňuje, aby
boli pri vypĺňaní formulára Čestné vyhláseniepozorní, pretože sa dopúšťajú
chýb, ktoré spomaľujú proces ich spracovania. Najčastejšie ide o tieto dve
chyby:
1. Odosielateľ uvedie neexistujúci variabilný symbol (VS) - Sociálna poisťovňa
preto upozorňuje, že ak si zvolia typ „Zamestnávateľ“, VS sa začína číslom
1 (pre zamestnávateľa PO) alebo číslom 2 (pre zamestnávateľa FO) alebo
číslom 9 (pre zahraničného zamestnávateľa). Ak bol vybratý typ „SZČO“, VS
sa začína číslom 3.
2. Odosielateľ síce uvedie správny VS, ale nie je registrovaný ako odvádzateľ
za marec 2020, čiže buď svoju zárobkovú činnosť skončil pred marcom 2020
alebo začína až v apríli 2020. V tomto prípade o odklad platenia poistného
čestným vyhlásením nemôže požiadať.
Ďalšie chyby, s ktorými sa Sociálna poisťovňa v praxi stretáva, je nesprávne
zadanie príslušnej pobočky alebo názvu spoločnosti, resp. do políčka adresa

Sociálna poisťovňa tiež upozorňuje, že sa v Národnej rade SR očakáva
prijatie ďalšej novely zákona o sociálnom poistení, ktorá má umožniť odpustiť
povinnosť zaplatiť poistné na sociálne poistenie za apríl 2020.
Hneď ako sa tak stane (novelu schvália poslanci, podpíše ju prezidentka
SR a publikuje Zbierka zákonov), Sociálna poisťovňa oznámi odvádzateľom
poistného všetky potrebné skutočnosti, ktoré z nej pre nich vyplývajú a aj
spôsoby, akým bude potrebné dokumenty v tejto oblasti od nich prijímať.
(socpoist)

Musí živnostník počas pandemickej OČR Zmena výplaty dôchodkov
platiť sociálne odvody? počas májových sviatkov
Ak živnostník alebo iná samostatne zárobkovo činná osoba
(SZČO) v súčasnej krízovej situácii osobne a celodenne ošetruje alebo sa stará o osobu, na ktorú si v Sociálnej poisťovni
uplatnil nárok na tzv. pandemické ošetrovné, sociálne poistenie
mu na rozdiel od štandardnej situácie od 11. dňa ošetrovania/
starostlivosti stále trvá, teda sa neprerušuje.
Okrem iného to znamená, že aj
tieto dni sa poistencovi započítavajú do nároku na dávky sociálneho
poistenia (napr.
dávky nemocenského poistenia,
či do budúceho
dôchodku).
Povinne poistený
živnostník či iná SZČO však za tieto
dni osobného a celodenného ošetrovania neplatí poistné na sociálne
poistenie. Rozhodujúce pritom je, či
osobne a celodenne ošetroval alebo
sa staral o osobu celý mesiac, alebo
len časť dní v mesiaci, čo je povinný
nahlásiť pobočke Sociálnej poisťovne na konci mesiaca v čestnom
vyhlásení.
Sociálna poisťovňa preto upozorňuje, že živnostník, ktorý počas koronakrízy osobne a celodenne neošetroval

alebo sa nestaral o osobu, na ktorú
si uplatnil nárok na tzv. pandemické
ošetrovné celý mesiac, je povinný odviesť iba alikvotnú
časť poistného - a
to za kalendárne dni, za ktoré
nemal vylúčenú
povinnosť platiť
poistné. Ak osobne a celodenne
ošetroval alebo sa staral o osobu, na
ktorú si v Sociálnej poisťovni uplatnil
nárok na tzv. pandemické ošetrovné
14 kalendárnych dní a mesiac má
30 kalendárnych dní, do Sociálnej
poisťovne je povinný zaplatiť poistné
len za 16 kalendárnych dní.
Overiť si presnú výšku poistného
môže aj e-mailom alebo telefonicky v
príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého bydliska SZČO.
(socpoist)

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov dôchodkov v hotovosti prostredníctvom pošty s výplatným termínom 2. a 8. dňa v kalendárnom mesiaci, že
počas májových sviatkov dochádza k zmene týchto výplatných termínov.
Dôchodcom, ktorí poberajú dôchodok 2. dňa v kalendárnom mesiaci, bude
dôchodok vyplatený v pondelok 4. mája 2020.
Tým, ktorí poberajú dôchodok 8. dňa v kalendárnom mesiaci, bude dôchodok
vyplatený vo štvrtok 7. mája 2020.
Ďalší presun výplatného termínu dôchodkov vyplácaných v hotovosti prostredníctvom pošty bude až v mesiaci december 2020.
(socpoist)

Vozidlo už môžete dočasne vyradiť
z evidencie aj elektronicky
Na základe ostatnej novely zákona o cestnej premávke účinnej od 9. apríla
2020, ktorá reaguje na aktuálnu mimoriadnu situáciu v súvislosti s novým
koronavírusom, Ministerstvo vnútra SR sprístupnilo používateľom e-služieb
novú službu Žiadosť o dočasné vyradenie vozidla z evidencie. Ide o typ služby,
ktorá si vyžaduje elektronický podpis.
Na základe elektronickej žiadosti a po úhrade správneho poplatku 2,50 €
polícia vyradí vozidlo z evidencie a žiadateľovi automaticky oznámi vyradenie,
ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.
Požiadať orgán Policajného zboru o dočasné vyradenie vozidla z evidencie
môže žiadateľ: - sám za seba ak je vlastníkom alebo držiteľom vozidla,
- v zastúpení právnickej osoby vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla, ak je jej
štatutárnym orgánom, pričom za spoločnosť koná a podpisuje samostatne,
- ak koná za vlastníka vozidla alebo držiteľa iného vozidla na základe elektronického plnomocenstva.
(pn)
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Pred 70 rokmi bola zrušená Gréckokatolícka cirkev vo vtedajšom Československu
S „Prešovským soborom“ je spätý aj krutý osud biskupa P. P. Gojdiča
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku si v uplynulý utorok 28.
apríla pripomenula smutné 70. výročie tzv. Prešovského soboru,
ktorým oficiálne a verejne vyvrcholila likvidácia Gréckokatolíckej
cirkvi v bývalom Československu.
Sobor sa uskutočnil 28. apríla 1950 v sále Čierneho orla v Prešove pod
taktovkou komunistickej strany a Štátnej bezpečnosti. Na zhromaždenie nakomandovali straníkov, študentov, milicionárov, ale napríklad aj ženy, ktoré išli do
Prešova na trh. Násilne naň priviezli aj viacerých gréckokatolíckych kňazov.
Na „sobore“ bol prijatý vopred pripravený manifest s uznesením, podľa
ktorého sa gréckokatolícki veriaci vracajú do Pravoslávnej cirkvi. Manifest
„zrušil“ jednotu Gréckokatolíckej cirkvi so Svätou stolicou a zároveň žiadal
moskovského pravoslávneho patriarchu, aby gréckokatolíkov „láskavo“ prijal
pod svoju právomoc.
Medzitým Štátna bezpečnosť odviedla z prešovskej Katedrály sv. Jána Krstiteľa zadným vchodom do väzenia prešovského gréckokatolíckeho biskupa
Pavla Petra Gojdiča, ktorý sa stal mučeníkom komunistického režimu.
Prešovský sobor bol vopred zinscenovaným zhromaždením, následkom ktorého bola Gréckokatolícka cirkev v Československu postavená mimo zákon. Bol
to násilný zásah známy ako „Akcia P.“ Nastala perzekúcia gréckokatolíckych
biskupov, kňazov a veriacich.
Všetok majetok Gréckokatolíckej cirkvi sa previedol na Pravoslávnu cirkev.
Gréckokatolícki kňazi boli najprv
rôznymi sľubmi, neskôr násilne,
presviedčaní, aby opustili svoju
cirkev. Pretože v drvivej väčšine
odolali nátlaku, boli uväznení a
vyvezení do českého pohraničia so
zákazom pobytu na Slovensku.
Gréckokatolícka cirkev celých
18 rokov oficiálne neexistovala.
Pretrvávala však v podzemí, vo
svedectve jej biskupov, kňazov a
mnohých veriacich. Jej činnosť
bola obnovená až po Pražskej jari
v roku 1968, ale po vpáde vojsk
Varšavskej zmluvy a následnej
normalizácii bola až do Nežnej revolúcie v roku 1989 štátnou mocou
iba trpená.
Gojdič erb
Tohtoročné 70. výročie tzv. Prešovského soboru malo byť sprevádzané viacerými spomienkovými udalosťami. V deň výročia, teda v utorok
28. apríla, bola pripravená slávnosť odhalenia pamätnej tabule na múre
leopoldovskej väznice. Práve v tejto väznici zomrel na následky fyzického
a psychického týrania dnes už blahoslavený biskup Pavel Peter Gojdič. Po

Svetlo pravoslávia
tzv. Prešovskom sobore bol totiž vo vykonštruovanom procese odsúdený
komunistickým režimom na doživotie, stratu všetkých občianskych práv a
finančnú pokutu 200 000 korún za velezradu a špionáž. Zomrel v deň svojich
72. narodenín 17. júla 1960.
Odhalenie pamätnej tabule tak bude pripomínať obe výročia - 70. výročie
zrušenia Gréckokatolíckej cirkvi a 60. výročie odchodu do večnosti mučeníka
tejto cirkvi. Odhalenie tabule bolo pripravované v úzkej spolupráci Prešovskej
archieparchie a jej arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ a Ústredného
zväzu židovských náboženských obcí v SR a jeho podpredsedu Igora Rintela. Bol to práve blahoslavený biskup Pavel Peter Gojdič, ktorý počas 2.
svetovej vojny sa podieľal na záchrane množstva životov Židov žijúcich na
území vtedajšieho Slovenského štátu. Za túto záchranu mu bol in memoriam
udelený titul Spravodlivý medzi národmi a taktiež pamätná medaila, na ktorej
sú vyrazené slová zo židovského Talmudu: „Ten, kto zachráni jeden ľudský
život, zachráni svet.“
Okrem odhalenia pamätnej tabule na leopoldovskej väznici sa mala v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity uskutočniť vedecká konferencia venovaná osobnosti blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča.
Smutnému 70. výročiu zrušenia Gréckokatolíckej cirkvi mala byť venovaná aj
Medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa mala o dva dni, teda 30. apríla
2020, uskutočniť na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej
univerzity v Prešove. Súčasťou programu tejto konferencie malo byť odhalenie pamätnej tabule na budove PKO - Čierny orol, teda mieste, kde sa pred
sedemdesiatimi rokmi tzv. Prešovský sobor zinscenoval.
Vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré
zaviedli inštitúcie verejnej správy, sa však všetky tieto spomienkové slávnosti
posúvajú na neskorší termín.
Michal Pavlišinovič, hovorca Prešovskej archieparchie

Prešovsky sobor

Medaila P. P. Gojdičovi
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Prešovský samosprávny kraj prijal ďalších 250 repatriantov
Prešovský samosprávny kraj (PSK) prijal vo svojich internátoch ďalších navrátilcov zo zahraničia. Do štátom nariadenej
karantény putovalo v uplynulých dňoch do štyroch školských
zariadení v kraji takmer 250 repatriantov.
Krajská samospráva eviduje v Poprade 124 ubytovaných, v Bardejove 43, vo
Svidníku 40 a Vranove nad Topľou 39 repatriantov, ktorí sa vrátili na Slovensko prevažne z Anglicka, Rakúska, Nemecka i Ukrajiny. Kapacity vyčlenené
Prešovským samosprávnom krajom sú opäť takmer plné.
„Môžem povedať, že v rámci celého Slovenska sme sa stali lídrom v
počte prijatých repatriantov. V prvej vlne v období Veľkej noci sme do
našich školských internátov a zariadení prijali 330 repatriantov, teraz v
aktuálnom stave ich máme 246.
Chcem touto cestou poďakovať
všetkým riaditeľom a zamestnancom týchto zariadení, ale v konečnom dôsledku aj dobrovoľníkom
- hasičom, samaritánom a Červenému krížu, ktorí sa starajú o príjem
týchto repatriantov a následne aj o
ich celý pobyt,“ uviedol predseda
Prešovského samosprávneho kraja
Milan Majerský.
Ten zdôraznil, že karanténne centrá
ako objekty hospodárskej mobilizácie
sa riadia prísnymi pravidlami, ktoré
nie každý z ubytovaných rešpektuje
rovnako.

„Väčšina repatriovaných disciplinovane plnia pokyny všetkých tých,
ktorí sa o nich starajú. No nájdu sa medzi nimi aj výnimky a takí, ktorí si
nevážia to, čo dostávajú od Slovenska, aj od Prešovského kraja. Niektorí
nám dokonca odcudzili alebo poškodili zariadenie internátnych izieb,
čo mi je ľúto. Ale v drvivej väčšine sú to naozaj slušní ľudia, ktorí si uvedomujú, že personál okolí nich robí všetko pre ich dôstojný a bezpečný
návrat domov či do práce,“ povedal predseda kraja.
Prešovský samosprávny kraj zabezpečuje pre repatriantov okrem ubytovania
aj personál, stravovanie, hygienické balíčky, dezinfekciu priestorov i ďalšie
činnosti. Vo vlastnej réžii pomáha aj s ochrannými prostriedkami pre obslužné
tímy a dobrovoľníkov.
„Fungovanie týchto karanténnych
zariadení zatiaľ financujeme z vlastných prostriedkov. Prešovský kraj
ako jeden z mála samosprávnych
krajov nielen deklaroval ochotu pomôcť, ale i reálne poskytol kapacity
štyroch internátnych zariadení, kde
prostredníctvom vlastných zamestnancov zabezpečuje výkon štátom
nariadenej karantény. Keďže sa stávame určitým strediskom krízového
manažmentu, mali by sme mať refundované všetky náklady spojené
s prijímaním a pobytom repatriantov
cez jednotlivé ministerstvá,“ dodal
M. Majerský.
Daša Jeleňová,
hovorkyňa PSK

Preplatky postupne na účtoch daňovníkov
Finančná správa postupne zasiela na účty daňovníkov preplatky
na dani z príjmov. Občanom a firmám vráti na účty takmer 300
miliónov eur. Ide o preplatky z daňových priznaní k dani z príjmov, ktoré občania a podnikatelia podali v štandardnej lehote
do konca marca. Preplatky z daňových priznaní podaných do 31.
marca dostanú klienti finančnej správy najneskôr v štandardnej
lehote do 10. mája.
Finančná správa spracovala všetky žiadosti o vrátenie preplatkov na dani
z príjmov, ktoré jej klienti doručili v lehote na podanie daňového priznania k
dani z príjmov do konca marca 2020 a boli úplné. Celkovo eviduje finančná
správa 280 675 takto podaných žiadostí o vrátenie preplatku v celkovej sume
294 251 209,11 eur. Z toho 268 318 žiadostí podali fyzické osoby v celkovej
sume 89 833 549,51 eur a 12 357 žiadostí podali právnické osoby v celkovej
sume 204 417 659,60 eur. Minulý rok finančná správa poslala 413 000 klientom
takmer 294 miliónov eur.

Finančná správa už zaslala na účty daňovníkov sumu vyššiu ako 75 509
000 eur, a to takmer 133 tisíc daňovníkom. Číslo sa každým dňom zvyšuje,
vzhľadom na to, že finančná správa postupne vracia na účty všetky preplatky
na základe žiadostí klientov. Najneskôr musí finančná správa vrátiť preplatky
(z daňových priznaní podaných do konca marca) v zmysle legislatívy do 10.
mája (do 40 dní od termínu na podanie daňového priznania). Daňovníci, ktorým
preplatok ešte neprišiel, ho na účet dostanú v najbližších dňoch.
Preplatky, ktoré vzniknú daňovníkom, ktorí podali daňové priznanie po 31.
marci 2020, bude finančná správa spracovávať priebežne tak, aby ich daňovník
dostal na účet v zmysle zákonnej lehoty 40 dní od konca mesiaca, v ktorom
daňové priznanie daňovník podal. Ak napríklad podal daňové priznanie 28.
apríla, lehota 40 dní sa počíta od konca mesiaca apríl, nie odo dňa podania.
Preplatky môže finančná správa takto postupne vracať na účty daňovníkov
vďaka novele zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o
niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so
šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
(pn)
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Osobnosti našich ulíc
Tento rok sa naše mesto nesie v znamení 665. výročia prvej písomnej
zmienky o Svidníku a na začiatku roka sme oslávili 75. výročie oslobodenia
Svidníka. Priniesli sme Vám 7 osobností vojenskej histórie a spolu s dnešnou
záverečnou časťou aj 10. osobností spoločenského
života. V záverečnej časti vám chceme predstaviť
osobnosť maliara Dezidera Millyho.
Profesor Dezider Milly bol slovenský maliar,
grafik a pedagóg, predstaviteľ výtvarného umenia
Rusínov na Slovensku. Narodil sa v Kyjove, v obci
pri Starej Ľubovni v roku 1906, zomrel v roku 1971
v Bratislave. Výtvarný talent priviedol D. Millyho na
Umeleckú priemyselnú školu do Prahy, tu dostal
kvalitné výtvarné základy ako predpoklad ďalšieho
umeleckého rastu. Skontaktoval sa aj s niekoľkými v Prahe študujúcimi slovenskými maliarmi - Generácie 1909, a ku ktorej sa priraďuje aj Dezider Milly.
Dezider Milly bol umelcom mnohostranného záujmu. Pracoval technikou
olejomaľby, tempery, akvarelu, pastelu, kombinoval techniky, maľoval na sklo.
Maľoval rodný kraj, dedinského človeka,
zátišia, zaoberal sa grafickou tvorbou,
venoval sa knižnej ilustrácii a novinovej
kresbe.
Je prvým našim moderným výtvarným
umelcom, ktorý vnášal do nášho maliarstva tematiku a kultúrne prvky ukrajinských enkláv na východnom Slovensku.
Jeho dielo patrí medzi základné piliere
slovenského moderného umenia.
S jeho tvorbou sa možno zoznámiť v
Galérii Dezidera Millyho vo Svidníku.
Galéria bola sprístupnená v roku 1983. Nachádza sa v barokovom kaštieli z
18. storočia. Predstavuje vývoj výtvarného umenia Rusínov - Ukrajincov od
15. storočia po súčasnosť. V expozícii je vystavený aj vzácny súbor ikon zo
16.-18. storočia.
Po tomto výnimočnom maliarovi je pomenovaná aj jedná z ulíc na Nižnom
Svidníku od roku 1991, predtým sa táto ulica volala Ulica Klementa Gottwalda.
Zdroj: MsÚ a Podduklianska knižnica Svidník (MsÚ)

Priviezli teplomery Vybúral sa pod vplyvom alkoholu
Letisko vo Svidníku v nedeľu 26. apríla využili piloti z občianskej iniciatívy
„Piloti ľuďom“ a priviezli do nášho okresu zásielku bezkontaktných teplomerov
pre zdravotnícke zariadenia a domovy sociálnych služieb.
Následný rozvoz do jednotlivých zariadení bol realizovaný iniciatívou „Kto
pomôže Slovensku”. Pilot lietadla GT-9 Skyper slovenskej výroby Peter Pavlinský naložil materiál na letisku v Lučenci a po vykládke na našom letisku ďalej
pokračoval s rovnakým cieľom na letisko Kamenica nad Cirochou (okres Humenné), letisko Ražňany (okres Sabinov) a letisko Bidovce pri Košiciach.
(pn, foto: autor Tomark Aero)

Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu vo Svidníku začal
trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie pre prečin Ohrozenie pod
vplyvom návykovej látky 32 ročnému Kamilovi zo Svidníka.
Kamil 25. apríla 2020 v čase o 22. hod., viedol ako vodič motorové vozidlo
značky Peugeot po ceste od mesta Svidník na obec Ladomirová. Pričom na
priamom úseku cesty nezvládol vedenie vozidla, prešiel do protismeru, kde
narazil do kovových zvodidiel a následne s vozidlom zišiel do priekopy vľavo
v smere svojej jazdy. Vodič bol podrobený dychovej skúške s pozitívnym
výsledkom viac ako dva promile. Vodičovi bola obmedzená osobná sloboda
a vec je realizovaná v tzv. superrýchlom konaní.
(krpz)

Kto daroval krv?
V stredu 29. apríla 2020 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie
svidníckej nemocnice darovať krv 34 bezpríspevkových darcov:
Jaromír Vanda (27), Ľuboš Skasko (8), Miloš Grega (66), Ľuboš Petráš (38),
Ján Štefanišin (42), Róbert Hreško (34), Peter Palidrab (66), Róbert Vateha
(13), Milan Lehocký (13), Vladislav Čisar (64), Ivan Mikita (80), Kristína
Mikitová (4), Markus Najduch (4), Miroslav Krajkovič (22), Patrik Mikita (11),
René Koudelka (4), Viktor Varga (7), Peter Kopča (60), Silvia Fedorišinová
(prvodarca), Jakub Slivka (2), Anna Slivková (29), Paula Čurová (41), Ján
Micenko (62), Matúš Kozak (10), Miroslava Vanatová (16), Róbert Paňko
(12), Anna Ovšaníková (19), Ján Mydla (prvodarca), Martina Humeňanská
Molnárová (26), Štefánia Ivanisková (6), Ivo Zajaroš (26), Beáta Popivčaková
(prvodarca), Martin Petričko (27), Antónia Ličková (prvodarca).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku
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inzercia

inzercia

LEKÁRNE
Od 5. mája do 12. mája 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15
vo Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
8. mája: MUDr. M. Štefanovičová - Akad. Pavlova 323 v Stropkove. Kontakt:
054/749 12 28.
9. mája: MUDr. M. Štefanovičová - Akad. Pavlova 323 v Stropkove. Kontakt:
054/749 12 28.
10. mája: MUDr. M. Štefanovičová - Akad. Pavlova 323 v Stropkove. Kontakt:
054/749 12 28.
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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od 4. mája 2020
MORRISOVÁ, Heather: Cilkina cesta.
Bratislava, Ikar 2020. 357 s.
Cecília „Cilka“ Kleinová mala len šestnásť
rokov, keď ju deportovali do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Tam si ju
vyhliadol veliteľ Schwarzhuber a násilne ju
oddelil od ostatných väzenkýň. Cilka rýchlo
pochopila, že moc, hoci nechcená, znamená
šancu prežiť. Zato, že spala s nepriateľom, ju
obvinili z kolaborácie. Mala však na výber?
Kde sú morálne hranice pre dieťa, ktoré
skončí v koncentračnom tábore? Po vojne
Cilku odsúdili na pätnásť rokov nútených
prác v gulagu. Na Sibíri čelí novým hrôzam
vrátane nechcenej pozornosti dozorcov.
Vďaka priazni istej lekárky dostane príležitosť starať sa o chorých. Tí zápasia o život v
neľudských podmienkach a mladá žena sa
tak dennodenne borí so smrťou. Napriek útrapám však stále nachádza dosť
síl na prežitie a napokon aj na lásku. Je to strhujúci príbeh Slovenky z pera
austrálskej spisovateľky Heather Morrisovej a voľné pokračovanie románu
Tetovač z Auschitzu.

VAŠUT, Marek
Marek Vašut sa narodil 5. mája 1960 v Prahe. Je
český divadelný, filmový a dabingový herec. Pochádza
z divadelníckej rodiny. Vo filme a televízii hral od svojich
detských rokov. Po štúdiách na DAMU hral v Národnom
divadle. Filmári mu pripisujú role kriminalistov, športovcov alebo i mužov za hranicami zákona. V súčasnosti
patrí k vyhľadávaným predstaviteľom epizódnych rolí
zahraničných produkcií. Zahral si napr. vo filme Česká
spojka alebo v akčnom filme Mission: Impossible, kde
mal hlavnú rolu Tom Cruise. Zo slovenskej produkcie
účinkoval v najdrahšom slovenskom filme - Bathory. Vyhľadávaný je aj ako
dabingový herec. Mal veľké psychické problémy, ale dokázal sa odraziť od
dna a vrátiť sa na herecké výslnie.

OZ, Amos (4.5.1939 - 28.12.2018)
Izraelský spisovateľ, esejista a žurnalista. Pôvodným menom Amos Klausner.
Bol profesorom literatúry na Ben Gurionovej univerzite v Be‘er ševe. Študoval
filozofiu a hebrejskú literatúru na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. Prvú
zbierku poviedok Zem šakalov vydal v roku 1965. O rok neskôr vyšiel Ozov
prvý román Inde. Od tej doby vydával každý rok jednu knihu vo vydavateľstve
Strany práce Am Oved. Napísal 18 kníh a asi 450 článkov a esejí v hebrejčine. Jeho diela boli preložené do asi 30 jazykov. Oz je nositeľom množstva
izraelských a medzinárodných ocenení. V slovenčine a češtine vyšli diela
Poznať ženu, Čierna skrinka, Mier, láska a kompromis, Firma, Až do smrti,
Ako vyliečiť fanatika, Príbeh o láske a tme, Judáš.

- Súd vás odsudzuje
na desať rokov väzenia nepodmienečne.
- Ďakujem za dôveru, pán sudca.
Už som si ani nemyslel,
že tak dlho budem žiť.
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Pandémia nového koronavírusu zatvorila sály kín po celom Slovensku.
Filmoví nadšenci zostali bez svojho obľúbeného spôsobu trávenia voľného
času a kiná zo dňa na deň bez svojich divákov a zároveň tržieb.
Virtuálne kino prináša ponuku širokej škály zaujímavých filmov domácej
aj svetovej tvorby. Vstupenku do virtuálneho kina si môžete zakúpiť online
prostredníctvom webstránky vášho obľúbeného kina.
Kultúra je prvá, ktorej sa opatrenia na zabránenie šírenia vírusu dotkli a zároveň bude posledná, ktorá sa vráti do bežnej prevádzky. Prevádzkovatelia
kín tak spojili sily a filmovým fanúšikom prinášajú možnosť nahliadnuť do
virtuálneho kina a vychutnať si jedinečné filmy domácej i svetovej kinematografie z pohodlia domova.
Vážime si vašu priazeň a podporu.

PODPOR KINO Z GAUČA

Kiná sú prázdne, bez divákov, ale na svojich návštevníkov nezabudli. Aj ty
môžeš ukázať svojmu kinu, že na neho myslíš. Podporu kinu vieš vyjadriť
jednoducho:
nájdi v zozname svoje obľúbené kino, navštív jeho webstránku, nájdi
si film v programe, kúp si vstupenku (môžeš aj viac ako jednu), sleduj
kino premietanie online.

Zápis detí do materskej školy
na školský rok 2020/2021
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 Materských 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. Vyplnenú 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 dodatočne 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, výnimočne 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.
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