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Zvýšenie miestnych daní sa Svidníčanom nepáči, platiť ich už však prichádzajú
Aj svidnícka samospráva sa už otvorila občanom. Doručuje im výmery o
miestnych daniach a poplatkoch a rozšírila možnosť ich úhrady. Otvorenie
mestskej pokladne, ktorá bola doteraz pre opatrenia proti pandémii, zatvorená,
ma zvýšiť ich príjmy, ale aj uľahčiť ľuďom život.
hovoria jasne. Ak by pokladňu neotvorili, ľudia,
prevažne starší, by s tým mali problémy.
Cez internet by ste nedokázali zaplatiť? pýtali sme sa starších ľudí v uliciach Svidníka.
„Ja to neviem,“ znela prvá odpoveď a hneď
prišla aj ďalšia: „Ja to cez internet neviem, lebo
som už stará baba. Koniec, bodka,
internetom nerozumiem.“
Prednosta Mestského úradu vo
Svidníku Miroslav Novák v rozhovore
pre naše noviny vysvetlil dôvody, pre
ktoré v uplynulý pondelok 4. mája
znovuotvorili pokladňu Mestského
úradu. „Mesto otvorilo pokladňu
vzhľadom na dopyt občanov, pretože
najmä starší obyvatelia platia vždy
fyzicky, a to vlastne v kamennej
pokladni.“
Výmery občanom Svidníka doručujú od posledného aprílového
dňa. Hneď v prvý pracovný deň po
predĺženom víkende mali úradníčky
v pokladni čo robiť. „Ideme zaplatiť,
aby sme mali pokoj.“ „Áno, aby som
mala v poriadku všetko,“ tvrdili dve
svidnícke seniorky, ktoré sme zastihli
čakať v rade pred kanceláriou prvého kontaktu na Mestskom úrade vo
Svidníku v uplynulý pondelok.
„Každý musí mať rúško, máme
pripravené dezinfekčné alkoholové
mydlá, a do klientskeho priestoru
vstupujú po jednom,“ ozrejmil pravidlá mestský prednosta Miroslav
Novák.
„Ja som si už tiež myslel, že prídem
zaplatiť, ale keď som dostal výmer,
tak so mnou to cuklo,“ povedal SvidSvidnícky mestský prednosta Miroslav Novák vy- níčan Andrej Vanát. Pripomeňme,
svetlil, aké pravidlá platia pri vstupe do priestorov že platenie miestnych daní je aj pre
klientskeho centra Mestského úradu a pokladne svidnícku samosprávu v tomto obdoNiekto by to zobral ako naháňanie
peňazí do chudobnejšej mestskej pokladnice. Platby v hotovosti totiž samospráva
umožnila v čase, keď ľuďom doručujú
rozhodnutia o výške miestnych daní.
Skúsenosti svidníckej samosprávy však

Klientske centrum Mestského úradu vo Svidníku je v týchto
dňoch pomerne plné. Ľudia prichádzajú platiť miestne dane

Svidníčan Andrej Vanát kritizuje zvýšenie miestnych
daní a hlavne zrušenie úľav pre dôchodcov
bí mimoriadne dôležité. V meste navyše od Nového roku
sadzby miestnych daní a poplatkov zvýšili.
„Mne sa prakticky navýšila daň zo 76 eur na 129 eur.
To znamená, že starí ľudia, ktorí majú pri sebe osobu
mladšiu ako 62 rokov, nemajú úľavu na dani. Aká je tu
pomoc zo strany mesta vo vzťahu k dôchodcom?“ zlostil
sa a zároveň sa pýtal už spomínaný Andrej Vanát, ktorý
zvýšenie miestnych daní a zrušenie úľav hlavne vo
vzťahu k seniorom poriadne skritizoval.
Pripomeňme, že návrh na zvýšenie miestnych daní
vlani v decembri na rokovanie svidníckeho mestského
parlamentu predložilo vedenie mesta a členovia väčšinového Klubu Pre Svidník vrátane
Kamila Beňka to schválili. Zvyšovanie daní a poplatkov kritizovali
hlavne poslanci Peter Pilip, Katarína
Siváková, Adrián Labun, ale i Pavel
Olejár a Ján Vook. Väčšina však
rozhodla a ľudia teraz platia zvýšené
miestne dane, čo v situácii ovplyvnenej pandémiou koronavírusu nie
je práve najpríjemnejšie.
Aj pre zvýšenie miestnych daní a
poplatkov i vzhľadom na súčasnú
situáciu spôsobenú pandémiou,
však samospráva vychádza ľuďom
v ústrety. Dane už zrejme nateraz
neznížia, no aspoň ponúkajú ich
platenie na splátky.
„Prvá splátka je v júli a posledná
splátka je začiatkom decembra,“
vysvetlil prednosta Mestského úradu
vo Svidníku Miroslav Novák možnosť, akú Svidníčania môžu využiť.
(ps)

Podduklianske novinky

12. máj 2020

Spravodajstvo

3

KORONAVÍRUS V OKRESOCH SVIDNÍK A STROPKOV
Z trinástich nakazených je už jedenásť vyliečených! Koľko ľudí bolo v štátnej karanténe?
Vývoj pandémie nového koronavírusu na Slovensku sa, zdá sa,
stabilizoval a celý minulý týždeň pribúdal pomerne nízky počet
pozitívne testovaných. V rozhovore s riaditeľkou Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku Helenou
Hrebeňákovou sme zosumarizovali stav v našom regióne, teda
v okresoch Svidník a Stropkov.
„V okrese Svidník evidujeme 10
chorých na COVID-19, z nich sa
vyliečilo 9 ľudí. Z okresu Stropkov
máme v evidencii 3 chorých a všetci
sú už vyliečení. Z celkového počtu
13 desiati pacienti mali pozitívnu
cestovateľskú anamnézu, traja pacienti boli v kontakte s chorým,“
informovala Helena Hrebeňáková s
tým, že Regionálny úrad verjeného
zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
doteraz celkovo nariadil karanténne
opatrenia 102 ľuďom. „Ide o ľudí, ktorí
boli v kontakte s osobou, ktorá mala
potvrdené ochorenie COVID-19.“
Ľudia z okresov Svidník a Stropkov
navyše boli, resp. možno aj sú, i v

štátnych karanténnych zariadeniach a
aj na to sme sa regionálnej hygieničky pýtali.
„Zo štátnych karanténnych zariadení sa do
okresov Svidník a Stropkov vrátilo 123 repatriantov. Ide o osoby, ktoré sa
nachádzali v zariadeniach
určených štátom na dobu
nevyhnutnú na vykonanie
laboratórnej diagnostiky
COVID-19. Po zistení
negatívneho výsledku
sú povinní pokračovať
v domácej izolácii v celkovej súhrnnej dobe 14

dní spolu s osobami,
ktoré s nimi žijú v
spoločnej domácnosti,“ podotkla Helena Hrebeňáková,
podľa ktorej Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom vo Svidníku

uskutočňuje kontrolu dodržiavania
karanténnych opatrení v súčinnosti s
políciou, ktorá im zasiela oznámenie
z podozrenie so spáchania priestupku
na úseku verejného zdravotníctva.
„Doteraz bolo nahlásených 16
takýchto priestupkov. Nakoľko došlo
k reálnemu ohrozeniu verejného
zdravia ochorením COVID-19, bolo vo
všetkých prípadoch rozhodnuté o uložení pokuty za spáchaný priestupok v
rozkaznom konaní 250 eur,“ ozrejmila
počet a výšku uložených pokút regionálna hygienička.
(ps)

Dodržiavanie pravidiel v prevádzkach: hygienici začali deväť konaní o uložení pokút
Na inom mieste dnešných
novín píšeme aj o postupnom
uvoľňovaní opatrení, pokiaľ ide
o otvorenie prevádzok.
Riaditeľka Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom
vo Svidníku Helena Hrebeňáková v
rozhovore pre naše noviny povedali,
že zamestnanci tohto úradu vykoná-

vstupu a prítomnosti v prevádzke
(vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško,
šál, šatka, atď.), či je pri vchode
do prevádzky poskytnutá možnosť
aplikovať dezinfekciu na ruky alebo
jednorazové rukavice, či sú zabezpečené odstupy osôb minimálne 2
metre, či na všetkých vstupoch do
prevádzky je viditeľne umiestnený
oznam o povinnosti dodržiavať
vyššie uvedené
hygienické opatrenia a oznam
o maximálnom
počte zákazníkov v prevádzke v
jednom okamihu.

Kontrolovalo sa aj dodržiavanie povinnosti umožniť v dňoch pondelok až
sobota v čase od 9:00 hod. do 12:00
hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.
Podotýkam, že v súčasnosti už platí
čas pre seniorov pondelok - piatok od
9.00 hod. do 11.00 hod.“ zdôraznila
Helena Hrebeňáková a zhrnula aj
počet kontrol.
„Doteraz bolo vykonaných 343
kontrol. Nedodržiavanie nariadených opatrení bolo zistené v 19
prevádzkach. Zväčša sa jednalo o
maloobchodné prevádzky - predajne
potravín, drogérie, ovocia a zeleniny,
ale aj čerpacie stanice a podobne.“
Podľa slov Heleny Hrebeňákovej nerešpektovanie opatrení je správnym
deliktom na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý príslušný regionálny
úrad verejného zdravotníctva uloží

Fotografie k článku sú ilustračné a ukazujú realitu vo svidníckom Klube Holičstvo, kde po znovuotvorení prevádzky dodržiavajú všetky prísne hygienicko-bezpečnostné opatrenia
vajú cielený štátny zdravotný dozor,
ktorý je zameraný na dodržiavanie
opatrení vydaných Úradom verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia. Ide
o opatrenia na základe záverov z
rokovania Ústredného krízového
štábu z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej
republiky vládou Slovenskej republiky
a pandémie ochorenia COVID-19
vyhlásenej generálnym riaditeľom
Svetovej zdravotníckej organizácie.
„Kontroluje sa napr. dodržiavania

pokutu v správnom konaní od 150
do 20 000 eur.
„Doteraz sme začali 9 správnych
konaní. Naše návrhy na výšku pokuty

sa pohybujú na dolnej hranici stanovenej sadzby,“ priznala regionálna
hygienička a nás zaujímalo aj to, v
čom sú pri prevádzkach najväčšie
problémy. „Najviac na prevádzkach
chýbali oznamy o povinnosti dodržiavania uložených opatrení a v čase
stanovenom iba pre osoby nad 65
rokov sa na prevádzkach nachádzali
aj mladšie osoby. Zistenia sa týkali aj
chýbajúcej dezinfekcie. Ale otvorená
bola aj prevádzka, ktorá v zmysle
opatrení mala byť zatvorená,“ ukončila riaditeľka Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom vo
Svidníku Helena Hrebeňáková. (ps)
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Od stredy 6. mája začali fungovať ďalšie prevádzky,
môžu jazdiť taxíky, konať sa omše či svadby
Vzhľadom na dobrý vývoj so šírením nového koronavírusu
na Slovensku sa mohli od stredy 6. mája 2020 spojiť fázy 2 a 3
z plánu otvárania prevádzok. Podrobnosti boli upravené v nariadení hlavného hygienika Jána Mikasa, ktoré Úrad verejného
zdravotníctva SR zverejnil.
Otvorili sa tak krátkodobé ubytovania bez spoločného stravovania, kaderníctva, holičstvá, pedikúry a manikúry, vonkajšie turistické atrakcie, taxislužby,
môžu sa konať bohoslužby a svadby. Fungovať môžu obchody a služby bez
obmedzenia rozlohy, vonkajšie terasy verejného stravovania, rehabilitačné
služby, múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene. Všetko za prísnych hygienických podmienok. Uviedol to premiér Igor Matovič po stretnutí s konzíliom
epidemiológov v pondelok 4. mája.
Podľa predsedu vlády sa z tzv. druhej fázy plánu otvárania povolilo krátkodobé
ubytovanie s donesením jedla na izbu. Izby musia byť s WC a kúpeľňou, ale
bez poskytovania iných služieb. Po odchode hosťa z izby musí byť izba 24
hodín voľná. Otvorili sa tiež kozmetiky a soláriá (podľa podmienok). Uvoľňujú
sa tiež vonkajšie turistické atrakcie, ale aj taxislužby. Taxíky musia byť s namontovanou deliacou stenou, ktorá napríklad fóliou oddeľuje vodiča od radu
zadných sedadiel so zákazníkom. Povolili sa podľa hygienických podmienok
tiež verejné bohoslužby a svadby.
Predseda vlády zároveň zdôraznil, že v rámci tretej fázy sa uvoľnili prevádzky
obchodov a služieb, ale s dezinfekciou rúk, pri dodržiavaní 25 štvorcových
metrov na zákazníka, ako aj pri dodržaní dvojmetrových odstupov. Vo verejnom stravovaní sa povoľujú vonkajšie „terasy“, ale okraje stolov musia byť
dva metre od seba, dotykové plochy stolov sa musia dezinfikovať po každom
zákazníkovi. Pri jednom stole môžu sedieť maximálne dvaja ľudia alebo rodičia
s deťmi. Obchody však zostávajú až do odvolania v nedeľu zatvorené.
„Vzhľadom na uvoľnenie otvárania prevádzok sa výrazne zvýšia kontroly
dodržiavania stanovených hygienických podmienok. Naďalej platí zákaz
stretávania sa na verejnosti mimo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.
Pri sledovaní prechodu na ďalšiu fázu sa znižuje hranica sledovaného
ukazovateľa kĺzavého mediánu na 50,“ spresnil Igor Matovič.

„Takzvaná štvrtá, posledná fáza uvoľňovania pravidiel nenastane,
vzhľadom na inkubačnú dobu vírusu, skôr ako za 14 dní. V tejto fáze
sú totiž zariadenia s veľmi veľkým epidemiologickým rizikom,“ dodal
predseda vlády SR.
Postupné otváranie škôl a škôlok bude témou série samostatných stretnutí,
v hre je viacero možností. Ako uviedol Igor Matovič, úlohu zohrajú viaceré
parametre i vývoj aktuálnej situácie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Minister zdravotníctva Marek Krajčí doplnil, že potrebné je začať
aj s plánovanými operáciami a ambulantnými vyšetreniami. Odborníci podľa
jeho slov vypracovali metodické usmernenia, za akých podmienok sa budú
môcť vykonať.
„Bude to musieť byť chirurgický rez, ako budeme postupne otvárať
školy a škôlky,“ vyhlásil premiér v súvislosti s otváraním škôl. Poznamenal,
že v hre je viacero možností. Pripustil, že postupné otváranie bude možno
závisieť od veku študentov, ale napríklad aj od profesie rodičov. Ako prvé by
pri tomto variante mohli ísť do škôl deti policajtov, zdravotníkov či vojakov.
Zdôrazňoval, že diskusia o tejto oblasti sa ešte len začala.
Minister Marek Krajčí v súvislosti s plánovanými operáciami podotkol, že hoci
doteraz boli zákroky obmedzené a nie zakázané, došlo k ich pozastaveniu.
Vzhľadom na súčasnú situáciu podľa jeho slov hlavný hygienik SR Ján Mikas
s národným krízovým klinickým tímom vypracovali metodické usmernenia.
„Musíme zabezpečiť, aby sa zdravotná starostlivosť v krajine adaptovala
na túto situáciu a bola čo najefektívnejšie poskytovaná obyvateľom,“
zdôraznil.
Minister skonštatoval, že v súvislosti s aktuálnou situáciou prehodnotili aj
reprofilizáciu nemocníc. Vysvetlil, že počet lôžok rezervovaných pre covidpacientov sa znížil. Počíta sa s 12 500 lôžkami v 12 koncových nemocniciach.
Zvyšok kapacity by sa mal podľa neho efektívne využívať na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti.
Premiér sa vyjadril aj k situácii so štátnou karanténou. Na otázku, či ju plánujú
zrušiť a nahradiť iným spôsobom odpovedal, že zatiaľ sa javí ako najúčinnejšie
opatrenie. „Keď dokážeme nájsť rovnako bezpečnú alternatívu, nevylučujeme, že prístup zmeníme,“ poznamenal.
Zdroj: TASR, Úrad vlády
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Majiteľka Solária a nechtového štúdia
Renáta Šoltesová hovorí, že akoby začínala od nuly
Dátum 6. máj si navždy zapamätá aj Renáta Šoltesová, majiteľka
Solária a nechtového štúdia Renáta vo Svidníku. V tento deň
totiž po takmer dvoch mesiacoch od zatvorenia pre pandémiu
nového koronavírusu obnovila činnosť svojho salónu.
Vráťme sa však na začiatok.
„13. marca som musela svoj
salón Solárium a nechtové
štúdium Renáta zatvoriť a
vôbec som nevedela, čo mám
od toho očakávať a ako dlho
to vôbec potrvá. S manželom
sme boli obaja doma, pretože
ani on nemohol pracovať. Brali
sme túto situáciu veľmi vážne,“
priznala Renáta Šoltesová a
pokračovala:
„Hneď 13. marca sme si urobili
nákup a mali sme všetko na
mesiac. Nikam sme nechodili,
s nikým sme sa nestretávali,
dokonca ani s našou dcérou,
ktorá žije v Bratislave. Pre mňa
osobne to bolo veľmi ťažké,
ťažko som to znášala a veľmi
som sa bála.
Našťastie mám pri sebe môjho
manžela, ktorý ma vždy usmerní a a pomôže mi vo všetkom,
no a potom je všetko ok,“
usmiala sa Renáta Šoltesová,
ktoré podobne ako stovky či
tisícky iných nepracovala od 13.
marca, nemala žiadny príjem,
no ako hovorí, platiť za živnosť

musela všetko. „Nájom ani nič ostatné nám neodpustili, ani neznížili.
Zákazníčky mi písali, oslovovali ma často, ale keďže som dala status
na moju pracovnú stránku, že nepracujem, tak sa to stíšilo. Nebolo to
ľahké obdobie, pretože okrem zastavenia príjmu ja svoju prácu milujem,“
vyznala sa Renáta Šoltesová.
V uplynulú stredu 6. mája aj jej už bolo dovolené pracovať. „Ja som už ráno
ani nemohla spať, tak som sa tešila,“ usmiala sa s tým, že v ten prvý deň
pracovala s takou radosťou, ako nikdy predtým. Vo svojom salóne predtým musela zrealizovať viacero opatrení a zabezpečiť si ochranné pomôcky. „Musela
som celý salón vyčistiť, vydezinfikovať, kúpiť ochranné prostriedky, štít
pre seba a pre zákazníčku a podobne. Chcem však povedať, že všetko
som pripravila s obrovskou radosťou a vlastne dnes, 6. mája, som po
takmer dvoch mesiacoch do práce nastúpila. Ako som už písala, tieto dva
mesiace boli pre mňa dosť ťažké, ale pri tom všetkom som si uvedomila,
aké sú pravé hodnoty v živote, čo nám naozaj chýba a bez čoho vieme
žiť. Hlavné je zdravie a pre mňa veľmi dôležitá je aj blízkosť milovaného
manžela a potom sa všetko zvládne,“ uzavrela Renáta Šoltesová s tým, že
celé to berie tak, akoby začínala úplne od začiatku a od nuly.
(ps)

Barber Branislav Timan tvrdí,
že každý už má toho dosť
Barber Branislav Timan sa len pred pár mesiacmi pustil do podnikania a pandémia koronavírusu ho zastavila.
„Jasné, že dnes je veľmi ťažké byť bez práce a platiť nájom a zvlášť, takí
podnikatelia, ako ja, ktorí nefungujeme dlho,“ poznamenal Branislav Timan a
pokračoval, že odteraz budú ľudia istotne rozmýšľať inak. „To, že som musel mať
zatvorené, som bral aj ako voľno, oddych, lebo veď nič iné mi neostávalo. Ale
na druhej strane mal som aj čas na seba.“
Aj barber Branislav Timan musel vo svojom salóne zrealizovať patričné opatrenia.
Pri strihaní zákazníka musí mať na tvári rúško a takisto aj ochranný štít, podobne
ako manikérky, pedikérky, či kozmetičky. „Je to trošku drina, pracovať s rúškom
a štítom, ale inú možnosť nemáme. Musíme dodržiavať to, čo je prikázané a ja
len dúfam, že kontroly nebudú zbytočne prehnané, pretože si myslím, že každý
už má toho naozaj dosť,“ dodal v našom rozhovore barber Branislav Timan.
(ps)
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Svidníčanka Barbora Jurčová: „Pre mňa
aj pre moju dcéru bolo Poľsko skvelou voľbou“
Vo Varšave žije aj so svojou desaťročnou dcérou. Bývajú v
centre mesta v časti „Śródmieście“. Barbora Jurčová zo Svidníka sa pre prácu v Poľsku aj samotné presťahovanie rozhodla
v roku 2015 a od mája 2016 tu pracuje a jej dcéra Zuzka tu navštevuje základnú školu. V týchto dňoch Barbora Jurčová trávi
čas v dedinke Jurkova Voľa, kde žijú jej rodičia a pracuje ako
sa hovorí home office.
Prečo si sa rozhodla presťahovať
do Poľska?
„Vždy som vedela, že na Slovensku
nechcem žiť a ťahalo ma to do zahraničia. Do veľkej miery ma ovplyvnila
moja najlepšia kamarátka, ktorá žila
v Poľsku už predtým a vždy, keď
sme sa stretli, mi opisovala život v
tejto krajine. Hlavne o Varšave mi
rozprávala úžasné veci. Zaujalo ma
aj rozprávanie o mentalite Poliakov,
o tom aké sú tam pracovné možnosti
a aj to, že Varšava je mesto nie až
tak dotknuté turizmom ako napríklad
Praha alebo Viedeň. Ona to vedela
porovnať, lebo v tých mestách predtým žila.
Presťahovala som sa ale aj kvôli
tomu, že som do Varšavy pretlačila
svojho brata. Mal možnosť študovať
pol roka v inej krajine v rámci programu Erasmus. Prišiel sa so mnou
poradiť. Mal tri možnosti. Bola to
Bukurešť, Praha a Varšava. Zvažoval
Prahu, ale ja som mu ju znegovala
a nahovorila som ho na Varšavu.
Zistil, že vlastne Varšava je lepšia a
vlastne ma tak nejako predbehol. A
potom sa roly vymenili a brat stiahol
do Poľska mňa.“
Aký si mala názor na Poliakov,
kým si prišla do Varšavy?
„Vždy som ich vnímala ako dobrých
ľudí. Nemala som zlé skúsenosti,
sama pochádzam z poľsko-slovenského pohraničia. Aj keď naši rodičia
stavali dom, tak im pomáhali. Nebol

rozdiel, či to boli poľskí alebo slovenskí robotníci. Nikdy sme nemali problém kupovať ani potraviny v Poľsku,
boli proste lacnejšie. Ja som nikdy
nemala negatívne skúsenosti. Je to
fáma, ktorú by mal niekto vyvrátiť.“
Aký bol tvoj život predtým a ako naplnila Varšava tvoje očakávania?
„Ja som predtým pracovala v banke
ako VIP bankár. Tá práca bola veľmi
stresujúca a nikdy to nebola cesta,
ktorou som sa chcela uberať. Vo
Varšave som získala novú prácu,
ktorá mi otvorila ďalšie možnosti.
Vždy som sa zaujímala o marketing
a dostala som možnosť pracovať v
online marketingu. Moje predstavy
teda splnilo aj mesto, aj mentalita
ľudí, ktorých som spoznala a aj práca,
ktorú som dostala.“
Ako si riešila samotné presťahovanie?
„Ja som najprv prišla sama, bez
dcérky, aby som si vybavila všetky
byrokratické záležitosti. Prácu som
už mala, ale musela som do mája
pripraviť ostatné veci. Chvíľku som
bývala u brata a neskôr som si našla vlastný podnájom. Celkovo tá
byrokracia a zapísanie na úradoch
neboli ťažké.
Ja som sa zaregistrovala vo firme,
nahlásila som, že mám dieťa a ona
bola automaticky poistená v štátnej
poisťovni. Mne firma zabezpečila
súkromné poistenie a hneď mi ho
ponúkli aj pre dcéru. Všetko prebehlo

Barbora Jurčová spomína aj na začiatky v Poľsku. Chvíľku bývala u brata Zdenka Fedeša (na fotografii) a neskôr si našla vlastný
podnájom

Barbora Jurčova v Poľsku začínala na pozícii klientskeho servisu,
keď pracovala na projekte pre Google. Mala na starosti takých malých
klientov, ktorí si robili malé reklamy vo vyhľadávacej sieti, na YouTube
a podobne. Na fotografii s dcérkou Zuzkou
relatívne rýchlo, nemala som pocit, že
by som niečo komplikované riešila.“
Aké si mala obavy pred presťahovaním?
„Ja, ako dospelá osoba, sama za
seba, som sa nebála ničoho. Bála
som sa len toho, ako sa chytí Zuzka,
ako rýchlo sa naučí poľský jazyk.

Predstavovala som si ju v škole, že na
ňu hovoria poľsky a ona tomu nerozumie. Takže len to bola taká obava, že
ako sa ona adaptuje.“
Kedy si sa prestala báť?
„Prichádzala som pre Zuzku do
školskej družiny a videla som ju ako
sa naháňa so spolužiačkami a čosi na
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Svidníčanka Barbora Jurčová: „Pre mňa
aj pre moju dcéru bolo Poľsko skvelou voľbou“
seba kričia, smejú sa. Vtedy som ju
prvýkrát počula hovoriť po poľsky. To
bol nejaký október. Takže asi mesiac
a pol od začiatku školy. Ona dovtedy
predo mnou nehovorila po poľsky,
takže to bolo také prekvapenie a
úľava.
A potom, keď mali vianočný jarmok,
tak ma to posadilo na stoličku, že
ako hovorila úplne plynule poľsky.
Zuzka nastupovala do prvej triedy.
Zo škôlky vedela pár písmen, vedela
čísla, napísať mama a tak podobne,
ale všetky ostatné základy sa naučila
v Poľsku. Môžem povedať, že časom,
keď robila rozdielové skúšky na slovenskej škole, kde som ju nechala
zapísanú, tak mala trošku problém
čítať po slovensky, niektoré hlásky
nevedela prečítať, napríklad „de-tene-le, di-ti-ni-li“.
Ak sa teda sťahujete s dieťaťom,
ktoré má základy písania, čítania,
počítania, treba venovať trošku čas
aj výuke slovenčiny. Ak je to staršie
dieťa, tak to by nemal byť vôbec
problém. Vo všeobecnosti je poľské
školstvo oveľa pokrokovejšie.“
Čo pozitívne a negatívne ťa zaskočilo počas prvých dní?
„Tak bolo to najmä gentlemanstvo
poľských chlapov. A tým nemyslím,

že ma niekto balil. To boli chlapi akéhokoľvek veku. Vchádzaš do dverí
obchodu, podržia ti dvere. Blížiš sa
k eskalátoru, chlap pustí ženu ako
prvú. A to nie len mňa, tam je to proste
normálne. To isté zaskočilo aj našu
babku, že ako milo sa chovajú muži
aj k úplne cudzím ženám, bežne na
ulici, v obchode, pri vchádzaní do
dverí. Veľmi milo ma prekvapil aj
silný patriotizmus Poliakov a hlavne
ľudí z Varšavy.
Negatíva vlastne ani neboli. Aj keď
som chodila po úradoch a vybavovala
som si veci, keď som Zuzke vybavovala školu, tak som sa nestretla s
negatívnym postojom ľudí. Čo mi akože vadí, čo je spojené so životom vo
veľkomeste, tak to je čas, ktorý stráviš
v doprave. Ja pochádzam z malého
mesta. Tu, nech už ideš kamkoľvek,
tak strašne veľa času stráviš cestovaním. Ale teraz to už viem naplánovať.
Vždy chodím tak, aby som mala veci
po ceste, aby som nemusela zachádzať. Treba proste premýšľať a byť
viac krokov dopredu.“
Kde momentálne pracuješ?
„Pracujem pre influencerskú firmu,
venujeme sa práci s koncovými klientmi a influencermi. Spolupracujeme
s veľkými značkami ako je Loreal,

Barbora Jurčová pracuje pre influencerskú firmu, venuje sa práci s
koncovými klientmi a influencermi. Spolupracuje s veľkými značkami
ako je Loreal, Colgate, Sephora, Adidas atď. Pohybuje sa v oblasti
marketingu a reklamy v spoločnosti indaHash

Colgate, Sephora, Adidas atď. Pohybujem sa v oblasti marketingu a
reklamy v spoločnosti indaHash.“
V akom jazyku si pracovala, resp.
pracuješ?
„V mojom prvom zamestnaní som
pracovala v poľsko-slovenskom
prostredí. S českými klientmi som
hovorila po slovensky a niektorých
nadriadených som mala Poliakov,
takže som komunikovala aj po poľsky.
Ale oni ťa pochopia, aj keď hovoríš po
slovensky.“
Dala ti práca v Poľsku niečo?
„Určite a veľmi veľa. Otvorila mi
dvere do úžasného sveta, do ktorého som chcela vždy vstúpiť, do
sveta marketingu. Začínala som na
pozícii klientskeho servisu, keď som
pracovala na projekte pre Google.
Mala som na starosti takých malých
klientov, ktorí si robili malé reklamy
vo vyhľadávacej sieti, na YouTube
a podobne. V tejto firme je veľký
predpoklad sa posúvať ďalej. Najmä
ak je ten človek šikovný a chce sa
posúvať vpred. Takisto sa tam dá aj
pekne zarobiť a stúpať po kariérnom
rebríčku ďalej. Napríklad aj v rámci
jednej firmy, ako som stúpala ja, kedy
som prešla od malých zákazníkov
k digitálnym agentúram. Mala som
na starosti české agentúry, portfólio
približne 60-tich agentúr, ktoré mali
svojich klientov. Potom tam boli ďalšie
možnosti posúvať sa.
Môžem povedať, že 98% skúseností,
ktoré som nabrala, ma posunuli ďalej.
Vedela som, že nechcem skončiť len
pri online marketingu. Zaujímala ma
aj televízia a časom som sa presunula

do českej televízie
Prima, kde som bola
na pozícii key account manager.
To som už spolupracovala s inými
agentúrami, nie
s digitálnymi ale s
mediálnymi domami, ktoré majú pod
sebou veľkých klientov. Napríklad Billa,
BMW, Adidas, Zalando, CCC Shoes.
Mala som tam na
starosti tiež televízny
online, to je trošku
iný typ reklamy ako
využíva Google. V
tej práci som vlastne
bola aj ako projektový manažér. Teda, ak
som získala nejaký
projekt, riadila som
si ho od začiatku do
konca. Dávala som
prácu iným tímom a kontrolovala som
ich postupy a výsledky.
Toto mi znovu otvorilo novú cestu do
novej práce, na ešte lepšiu pozíciu
vo Varšave, v najrýchlejšie rastúcej
globálnej spoločnosti v oblasti influencer marketingu, ktorá sa volá
indaHash.“
Keď sa vrátim na začiatok, bolo
náročné získať prvú prácu v Poľsku?
„No samozrejme musíš vedieť, čo je
to online reklama. Ale asi je to ako s
každou prácou, že ak ideš do nejakej
novej práce, do novej firmy, musíš sa
na ten pohovor pripraviť. Niečo si o
nich zistiť. Ja som si tiež o tom začala
čítať, aké produkty má Google a tak.
Aj teraz, keď nastupujem do tejto
novej firmy indaHash, tak študujem,
čo najviac sa dá. Nasávam, nasávam,
nasávam.“
Dá sa v Poľsku zarobiť lepšie,
ak porovnáš svoje skúsenosti z
Prahy?
„Keď to porovnám sú tu ďaleko nižšie náklady. V Prahe sa mi žilo oveľa
drahšie. Vidím rozdiel najmä v tých
dennodenných nákladoch, vo výdavkoch na potraviny. Je to neporovnateľný rozdiel s tým, čo som míňala
v Česku a čo ma to stojí v Poľsku.
A pritom nakupujem takmer tie isté
potraviny, varím približne tie isté jedlá.
Je to fakt veľký rozdiel. Takisto nájom
je vo Varšave nižší. A ešte čo sa týka
bytov, tak to je o tom, čo každému viac
vyhovuje, ale mne tie staré kamenné
obrovské byty v Prahe nevyhovovali.
Ja skôr preferujem moderné bývanie
vo Varšave.
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aj pre moju dcéru bolo Poľsko skvelou voľbou“
Všetci si myslia, že Poliaci sú trhoví
obchodníci, ale napríklad v službách
sú ďaleko, ďaleko pred nami. Či už v
službách, keď ideš na úrad, kde majú
všetko digitalizované, či v bežných
veciach, keď si potrebuješ vybaviť
mesačník na mestskú hromadnú
dopravu, kuriérskych službách, v
reštauráciách, kaderníctve, terminály
na platbu kartou sú všade. V porovnaní s Prahou to je úplne iné, tam na
mnohých miestach chcú cash. Kto to
nezažil, tak to nevie porovnať a ja to
ani nemám rada, keď sa to robí.
Ak porovnávam život vo Varšave
a Prahe, tak v Poľsku sa tiež cítim
bezpečnejšie. Tu nemám problém
ísť aj sama po ulici v noci. Nevadí mi, že policajti sú na mnohých
miestach. V Prahe som žila vo veľmi
slušnej časti, ale stretávala som tam
obrovské množstvo narkomanov a
bezdomovcov. Boli otravní a ja som
sa ich normálne bála.
V Poľsku sú uzamknuté sídliska, kde
vchádzaš s tým, že ťa strážca pozná,
aj keď to môže byť pán v rokoch. Ale
nepustí tam nikoho, koho by nepoznal, skontroluje vstupy.“
Aké boli reakcie ľudí, keď si
povedala, že pochádzaš zo Slovenska?
„Ja som sa v Prahe cítila skôr diskri-

minovaná ako Slovenka. V Poľsku
boli vždy pozitívne. Ale raz sa mi stala
jedna vec. Bola u mňa kamarátka a
rozprávala som sa ňou v električke
a niekto si myslel, že mu nebudeme
rozumieť, tak povedal, že Ukrajinky.
To ma neurazilo, ale tak som ho
opravila, že teda sme Slovenky a
on sa ospravedlnil. Ale nikdy som
sa nestretla s tým, že by ma niekto
diskriminoval, že som Slovenka alebo
som zo zahraničia. Práve naopak.
Kamkoľvek som prišla, tak som
vzbudzovala obdiv, že ako sa snažím
integrovať, že hovorím dobre poľsky,
ako dobre Zuzka rozpráva poľsky a
ako sme sa tu chytili. Takže skôr to
boli pozitívne ohlasy.“
Vieš ohodnotiť prečo nemáme
Poliakov úplne v láske?
„Hlavne čo stretávam Čechov, tak
vnímajú Poliakov skôr
ako obchodníkov. Aj to,
že Poľsko je spojené s
rôznymi kauzami, takže to im robí zlé meno.
Keď som žila v Prahe,
tak veľa top pozícii
zastávali práve Poliaci,
takže ich schopnosti
napríklad v marketingu
a manažmente boli
uznávané.“

Aké kultúrne rovnakosti a rozdiely
si všimla počas života v Prahe a vo
Varšave?
„Pohostinnosť je rovnaká v Poľsku aj
na Slovensku. Nám keď príde návšteva, tak chystáme jedlá, pohostenie.
Aj Poliaci sú takí, že by sa rozdali.
Napríklad, keď sme prišli na návštevu
k švagrininým rodičom, ja som ešte
nezažila tak bohaté raňajky, obedy,
večere. Niekoľko jedál na výber. Jednoducho, ako keby sme to robili my. A
keď to porovnám s Českom, tak tam
boli ľudia veľmi uzavretí. Stane sa, že
vôbec nikoho nevolajú k sebe. Alebo
aj keď si kupujú dary, keď sa narodí
dieťa, keď príde domov návšteva, tak
to nie je také štedré ako u nás. Oni si
to aj priznávajú, že je to tak.
A čo sa týka rozdielov, tak proste my
nie sme takí pyšní na náš národ. Skôr

mudrujeme v obývačke, nepôjdeme
do ulíc. A ak aj áno tak len v malých
skupinkách. Poliaci sa dokážu viac
zomknúť, ak vychádzajú do ulíc sú
ich desiatky tisícov. Je na nich vidieť,
že boli poznamenaní vojnou, takže
vedia, čo je dôležité a ako musia stáť
všetci na jednej strane.“
V Poľsku žijete s dcérkou už
dlhšie, aké sú vaše obľúbené
miesta?
„Časť „powiśle“, je pre mňa najkrajšia
časť mesta. Má najkrajšiu atmosféru, budete mať pocit, že ste mimo
mesta. Nechýbajú tu ani kaviarničky
s príjemnou atmosférou a výhľadom
na Vislu, ale aj hlučnejšie bary, kde
sa dá zabaviť. Pozrieť sa môžete do
národnej knižnice, do Centra náuky,
kde sa zabavia dospelí aj deti.
V blízkosti je Visla a jej „wisłostrada“,
potom ďalšie najobľúbenejšie miesto
je Pole Mokotowskie. Je to park určený pre psičkárov, kde je vybudovaná
umelá nádrž, kde sa psíci môžu vy-

kúpať. Niekedy je tam viac psov ako
ľudí. Behajú tam voľne, je to park s
krásnou atmosférou a položený na
dobrom mieste vo Varšave. Tretia
vec je Hala Koszyki. Ja mám rada
gastronómiu, víno a kávu. Takže si vo
Varšave vyhľadávam miesta, ktoré sú
s tým spojené.
A mimo Varšavy je to Trojmiasto,
Gdynia, Gdaňsk a poľské more. Mala
som najprv pocit, že tam budú ľadové
kryhy, ale dá sa tam v pohode kúpať.
Je tiež fakt, že je tam iná kultúra ako v
ostatných poľských mestách. Trošku
som sa z toho aj smiala, keď som tam
videla tie ich paravany, ale neskôr
som pochopila, načo sú tam a prečo.
Ak by som mohla, tak sa tam vraciam
päťkrát do roka. Pláže sú najkrajšie,
aké som videla v Európe. Piesok je
biely, hladký ako múka. Je tam veľa
pláži. Ak chceš ruch, vieš ísť na rušné
pláže, ak chceš byť sám, tak máš
kopec súkromných pláží, kde môže
byť len desať ľudí. A super je tiež,
že okolo mora je malý lesík, že je to
trošku iné ako pri iných moriach.“
Kde sa vidíš za 5 rokov?
„Stále v Poľsku, stále vo Varšave.
Chcela by som mať takú prácu,
ktorá by mi nedávala žiadne časové
a priestorové obmedzenia. Aby som
bola flexibilná. Mám dieťa a tým, že aj
Zuzka rastie, tak sa skôr vidím v práci,
kde nemusím byť od deviatej do piatej
a trávim s ňou viac času. Nemám nejakú métu, ktorú chcem dosiahnuť, ale
určite by som neodchádzala.“
Odporúčala by si aj iným ľuďom
vyskúšať život v Poľsku?
„Samozrejme. Mňa to veľmi zmenilo
a myslím, že aj iným ľuďom by to
prospelo. Ja som si rozšírila obzor,
tak pracovný ako mentálny, zmenilo
sa mi vnímanie samej seba. Ja som
sa tu spoznala, zmenila som sa. Mám
v sebe viacej pokory a stala som sa
silnejšou.“
Aký odkaz by si chcela po sebe
zanechať?
„Chcela by som, aby bolo o mne
vedieť. Aby sa vedelo, že za týmto
projektom stojí Barbora Jurčová. Aby
to Slováci vedeli. Aby to bolo o tom,
že tá Slovenska vo Varšave niečo
dokázala. A chcela by som zmeniť
vnímanie Poľska susednými krajinami. Myslím si, že sa mi to aj darí.
Vyvraciam stereotypy vo svojom okolí
tak často, ako sa dá. Jednoducho,
nemali by sme súdiť niečo, čo sme si
nevyskúšali na vlastnej koži.“
Viac informácií nielen o živote,
ale aj o možnostiach atraktívnej
práce v Poľsku nájdete
na www.ahoy.career
(foto: archív Barbora Jurčová)
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Ako vplývala a vplýva pandémia koronavírusu na svadobné salóny?
Otvorené je už aj Svadobné centrum Danka v Kapišovej, ktoré
ponúka služby nevestám a dámam z celého východného Slovenska. Majiteľka centra Danka Kurilcová v našom rozhovore
zopakovala to, čo je dnes každému jasné.

seni. Všetky budúce nevesty zareagovali podľa Danky Kurilcovej naozaj
veľmi rozvážne a trpezlivo počkali
na uvoľnenie opatrení a otvorenie
salónu. 6. mája salón teda oficiálne
Pandémia zasiahla do života Nevesty, ktoré už mali dátumy sva- otvorili a tešia sa na všetky zákazníčurčite každého z nás. V prípade dieb rezervované v týchto mesiacoch, ky, ktorým museli termín skúšania v
svadobných salónov je to ešte o čosi zareagovali veľmi pokojne, rozvážne čase pandémie zrušiť.
„Každá minca má dve strany a táto
výraznejšie.
a hlavne s chladnou hlavou. Svadby si
„Svadba je pre každú nevestu preložili na jesenné termíny, prípadne pandémia mala pre nás aj pozitívne
jednou z veľmi dôležitých, ale aj krás- na budúci rok. Rovnako sa presunula stránky. Možno to bol správny čas na
nych životných udalostí. Tento deň si aj rezervácia svadobných šiat na nový spomalenie vysokého pracovného
každá jedna pripravuje v dostatočnom termín. Neevidovali sme žiaden stres, tempa, na relax a predovšetkým pre
predstihu a s vlastnou predstavou. smútok ani hnev,“ opísala situáciu rodinu. PlnýKorona konkrétne nás zasiahla v Danka Kurilcová a spolu s dcérou mi dúškami
polovici marca, kedy je obdobie Kristínou na margo správania sa sme si užívali spoločpôstu a svadby sa tým pádom neko- budúcich neviest dodali:
nali. Ostávala otázka, ako to bude s
„Naozaj môžeme úprimne skonšta- ne strávené
termínmi svadieb v apríli, máji a júni. tovať, že to prijali s pokorou a jed- slnečné dni,
noducho tak, nakoľko poako to je... No časie v tomto
mali sme teda období prialo
a j n e v e s t y, nielen šporktoré si svoje tu v prírode,
pôvodné termí- ale aj práci v
ny ponechali, záhrade. Niesvadobný deň koľko týždňov
oslávili v kruhu s t r á v e n ý c h
najbližších s d o m a n á m
obmedzeným ubehlo akop o č t o m , n a si rýchlejšie,
základe naria- ako sme na
dení v tomto začiatku čakali,“ priznačase.“
V čase Veľkej la majiteľka
noci, keď mu- Svadobného
seli svadobný centra Danka
salón zatvoriť, v Kapišovej
mali napláno- Danka Kurilvané skúšanie cová, ktorá
a výber sva- spolu s dcéd o b n ý c h a j rou využila
spoločenských čas, keď mušiat prevažne seli mať salón
nevesty, ktoré zatvorený, aj na jeho reorganizáciu.
majú termíny Venovali sa výpredajom spoločensvadieb v je- ských šiat, nakoľko očakávajú nové
kolekcie.
V salóne zrealizovali aj
malé rekonštrukcie a prestavby. Mali aj dostatok času
na výber nových šiat, nakoľko tento rok sa neuskutočnia
žiadne svetové veľtrhy, ktorých sa každoročne osobne
zúčastňujú. Ich dodávatelia
pracovať neprestali a v tomto období im predstavujú
novinky na nasledujúcu
svadobnú sezónu 2021 a
ponuky zasielajú online.
Od šiat sme sa ešte v
rozhovore s Dankou Kurilcovou predsa len vrátili k
samotným svadbám. Ako
sme už uviedli, prevažná
väčšina svadieb z týchto
mesiacov bola presunutá
Majiteľka Svadobného centra Danka v Kapišovej Danka Kurilcová (vpravo) s na jeseň alebo budúci rok.
dcérou Kristínou netaja radosť z uvoľnenia opatrení a zo znovuotvorenia salónu „Venujeme sa teraz hlavne

novým nevestám, ktoré si prichádzajú
šaty prvýkrát skúšať a vyberať. Samozrejme, v salóne prebiehajú aj skúšky,
fitting a odovzdávanie svadobných
šiat nevestám, ktoré sa rozhodli svoje
pôvodné termíny ponechať a budú
mať malé svadby,“ opísala súčasné
dni Danka Kruilcová, podľa ktorej
prvé dni po znovuotvorení salónu boli
plné úprimnej radosti, pocitov šťastia
a úsmevu na oboch stranách.
„Náš salón opäť ožil a veríme, že
pandémia pominie čoskoro a každá

nevesta si užije svoj veľký deň „D“ tak,
ako si ho predstavuje a vysnívala.“
Aj na našich stránkach sme už pred
dvoma týždňami písali o tom, že svadby sa už zrejme nebudú konať len v
soboty či v piatky. Potvrdzuje to aj
Danka Kurilcová, majiteľka Svadobného centra Danka v Kapišovej.
„Áno, svadby budú v tento „magický“
rok 2020 prebiehať aj v iné dni, ako
sme bežne zvyknutí. To znamená,
že svadby sa budú konať vo štvrtok,
piatok, dokonca aj v pondelok. Vo
svete je to už úplne bežné a veríme,
že tento „trend“ by sa mohol zachovať
aj do budúcna. Osobne si myslíme,
že nevesty tým pádom získajú väčšiu
možnosť výberu svadobnej sály, fotografa, kameramana a hudby. Tento
rok bude možno aj pre každého z nás
o trošku viac osobnejší a ľudskejší.
Určite sa budeme všetci snažiť viac
zomknúť a vyjsť si vo všetkom v
ústrety,“ uzavrela náš rozhovor Danka
Kurilcová.
(ks)
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Vyhliadková veža na Dukle zatvorená, centrálna expozícia otvorená
Vojenský historický ústav v Bratislave oznamuje, že v
období od 6.5.2020 do 30.6.2020, resp. do odvolania,
bude z prevádzkových a investičných dôvodov Vyhliadková veža na Dukle (kataster obce Vyšný Komárnik) pre
verejnosť uzavretá. Investície sa týkajú rekonštrukčných
prác nevyhnutných nielen pre zabezpečenie základných
služieb a komfortu pre návštevníkov objektu Vyhliadkovej
veže na Dukle, ale aj pre jeho bezpečné a hospodárne
využívanie, pričom v konečnom dôsledku nepochybne
nemalou mierou prispejú k jeho celkovej modernizácii a k
jeho ešte väčšiemu zatraktívneniu v očiach návštevníkov
a širokej verejnosti vôbec.
Zároveň oznamuje, že dňom 8.5.2020 bude v súlade s po-

stupným uvoľňovaním opatrení počas ochorenia COVID-19
otvorená pre verejnosť centrálna expozícia Vojenského
historického múzea vo Svidníku.
Vstup do vnútorných priestorov centrálnej expozície Vojenského historického múzea vo Svidníku bude umožnený
jednotlivcom alebo skupinám osôb (maximálne do 5 osôb)
len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad
rúško, šál, šatka, atď.). Pri vstupe do vnútorných priestorov
expozície Vojenského historického múzea vo Svidníku sa
bude od návštevníkov vyžadovať aplikovanie dezinfekcie
na ruky.
Ďakujeme za porozumenie.
(vhú)

Taxikári už môžu voziť aj ľudí, no s prísnymi pravidlami
Jazdiť už môžu aj taxíky. Kým doteraz kvôli pandémii koronavírusu od polovice marca mohli robiť len donášku, teraz už môžu voziť aj ľudí. Aj v prípade
taxislužieb však platia pravidlá a opatrenia, ktoré musia dodržať. Zákazníci

môžu sedieť len na zadných sedadlách a od vodiča musia byť oddelení špeciálnou zábranou, napríklad fóliou. Po každom zákazníkovi ju vodič taxíka musí
dezinfikovať, rovnako aj ďalšie dotykové plochy v aute.
(ps)

Svidnícky taxikár Vlado Blicha nám ukázal, ako upravil svoje auto, aby spĺňal prísne nariadenia hygienikov

Ľudia sa opäť vrátili do kostolov a chrámov
Pravidlá sú jasné a slúžiť sa už môžu aj verejné bohoslužby.
Uvoľnenie opatrení týkajúcich sa kostolov a chrámov platia od
uplynulej stredy 6. mája.
Gréckokatolícky duchovný v Ladomirovej Jozef Havrila splnenie nariadených
opatrení a pravidiel pri slúžení verejných bohoslužieb skontroloval aj pred
rannou liturgiou v uplynulú stredu 6. mája. „V každej druhej lavici môže sedieť
veriaci či veriaca, čiže každá tá druhá lavica je označená bielym krížikom, teda

V kostoloch a chrámoch sa musia dodržiavať dvojmetrové odstupy

označuje miesto, kde si môžu ľudia sadnúť, aby boli dvojmetrové odstupy,“
vysvetlil nám duchovný Jozef Havrila.
V inom chráme v okrese Svidník mohli značenie miest na sedenie pokojne
vynechať. Na počet veriacich majú aj pri odstupoch miesta dosť. „Tu v našom chráme, keď tak rozpočítame, osem, no tých desať ľudí môže byť na
jednej strane a rovnako aj na druhej,“ opísal situáciu pravoslávny duchovný v
Kružlovej Dimitrij Lipinský. Stredajší zvuk zvonov z miestneho chrámu bol tak
aj pre pravoslávnych veriacich v obci Kružlová o čosi slávnostnejší. „No tak
určite je to potešujúce,“ povedala jeden
z pravoslávnych veriacich v Kružlovej a
pridala sa ďalšia. „Prežili sme to, vďaka
Bohu, sme tu a môžeme sa tešiť.“
V už spomínanej Ladomirovej do
miestneho gréckokatolíckeho chrámu
na prvú rannú liturgiu po uvoľnení
opatrení takisto neprišlo veľa veriacich.
„Už som sa poradovala veľmi pekne,“
zareagovala na možnosť, že môže byť
v chráme gréckokatolícka veriaca v
Ladomirovej. Rúška na tvárach sú samozrejmosťou a rovnako aj dezinfekcia
pred vstupom do chrámu. Vyznačené
sú aj miesta na státie, no tie poslúžia
pravdepodobne len v nedeľu. Bude
špecifická, keďže duchovní musia
splniť nielen odporúčania, ale aj vyjsť v
ústrety ľuďom nad 65 rokov. „V nedeľu
ráno bude liturgia pre nich, a potom o
pol desiatej pre ostatných veriacich,“
dodal gréckokatolícky duchovný z Ladomirovej Jozef Havrila.
(ps)
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Oznam pre občanov ako vybavíte
POTVRDENIE O ŽITÍ?

Pamiatku padlých si
uctili aj mestskí poslanci (zľava): J. Hirčko, M.
Majda, M. Iľkanin, M.
Goriščák a V. Žak

Príslušný úrad v ČR vydal usmernenie, že do 31.5.2020 z dôvodu pandémie COVID - 19 nie je potrebný mať
S jednodňovým predstihom, teda vo štvrtok 7. mája
si 75. výročie ukončenia II. svetovej vojny a porážky
fašizmu pripomenula delegácia Mesta Svidník

SPOMÍNALI NA HRDINOV...

75

Mestská poslankyňa K. Siváková si hrdinov
bojov uctila aj pri hroboch viacerých z nich

Na padlých bojovníkov nezabudol ani mestský a
krajský poslanec
Ján Vook

Členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov počas pietnej spomienky

V pondelok otvoril svoje brány aj stropkovský Park zvierat
Od pondelka 11. mája bude vďaka uvoľneniu opatrení
súvisiacich so zabránením šírenia nového koronavírusu
sprístupnený verejnosti areál stropkovského Parku zvierat. Sezóna tak začne len s miernym oneskorením, keďže
každoročne otvárajú zhruba v polovici apríla.
Jedna z najnavštevovanejších turistických atrakcií regiónu je ponovom v správe mestského podniku Služba,
vedúcim strediska ostáva niekdajší riaditeľ zaniknutého
CVČ Fauna Kamil Soóš. „Pred nadchádzajúcou sezónou
sme sa zamerali hlavne na rozsiahlejšie rekonštrukcie
starých voliér. Kvôli legislatívne sme tiež nútení prehodnotiť držanie niektorých zvierat, hlavne šeliem, a preto
by sme postupne chceli zmeniť aj zameranie Parku,“
priblížil K. Soóš. V tomto roku budú novinkou exotické
vtáky, pribudli alexandre čínske a malé, mníchy šedé,
papagáje kráľovské a spevavé. Do budúcnosti uvažujú
nad chovom veľkých papagájov ara.
V stropkovskom Parku zvierat sa aktuálne nachádza
viac ako 30 druhov zvierat od vtákov, plazov, hlodavcov

až po primáty, ktoré by sa v najbližšej budúcnosti mali
takisto dočkať nových voliér.
Až do odvolania bude Park otvorený s viacerými obmedzeniami. „Nebude sprístupnené detské ihrisko a
zatvorené bude aj vivárium. Do areálu budú môcť vstúpiť
iba návštevníci s rúškom alebo inou vhodnou pokrývkou
zakrývajúcou nos a ústa. Dezinfekčné prostriedky budú
návštevníkom k dispozícii pri vstupe do Paku i na toaletách,
ktoré budeme častejšie dezinfikovať. Apelovať budeme
aj na disciplinovanosť návštevníkov, aby sa zbytočne
nezhlukovali a dodržiavali minimálne 2-metrové odstupy,“
doplnil K. Soóš.
Park zvierat bude otvorený denne od 10.00 do 17.00
hod., počas letných mesiacov do 18.00 hod.
Vstupné ostáva nezmenené, dospelí zaplatia 1,50 eur,
deti od 3 rokov 1 euro, pre skalných návštevníkov je tiež
možnosť zakúpenia rodinných vstupeniek. Sezóna by mala
trvať do konca októbra.
Peter Novák, hovorca mesta Stropkov

overený podpis na Potvrdení o žití.
Preto aj touto cestou občanov
mesta Svidník prosíme, aby s týmto
potvrdením nenavštevovali matričný
úrad MsÚ vo Svidníku a tým sa zbytočne nezhromažďovali.
Osvedčovanie podpisov vykonáva
náš matričný úrad po telefonickom
dohovore: +421 54 4863 611, +421
54 4863 611.
* * * * *
Výdaj stravných lístkov pre seniorov
v rámci dobrovoľného príspevku mesta Svidník od 11.5.2020 v Klientskom
centre MsÚ.
Mestský úrad
vo Svidníku

Chcete si zahrať
minigolf?
Ak si chcete zahrať minigolf na
osemnásťdráhovom minigolfovom ihrisku VONKU vo Svidníku, naskenujte
si mobilným telefónom tento QR kód
a zarezervujte si svoj termín.

Upozorňujeme, že rezervovať si
minigolf sa dá na hodinu, hrať môže
rodina zo spoločnej domácnosti alebo
dvaja iní ľudia.
Tešíme sa na vašu návštevu!
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Spomíname na historika Igora Slepcova, ktorý si hovoril dieťa pluku
Druhá svetová vojna vypukla 1. septembra 1939 napadnutím
Poľska hitlerovským Nemeckom. Ukončenie druhej svetovej
vojny v Európe si jednotlivé štáty pravidelne pripomínajú 8. mája.
V uplynulý piatok sme si v tichosti pripomenuli 75. výročia Dňa
víťazstva nad fašizmom. Pri tejto príležitosti chceme na stránkach Podduklianskych noviniek zaspomínať na človeka, ktorý si
hovoril dieťa pluku. Historik Igor Slepcov by totiž v marci tohto
roku oslávil 75. narodeniny.

Igor Slepcov bol svidníckej
verejnosti známy najmä ako
samostatný výskumný pracovník Vojenského historického múzea vo Svidníku

Igor Slepcov bol svidníckej verejnosti známy najmä ako samostatný výskumný
pracovník Vojenského historického múzea vo Svidníku. Rodáka z vtedajšieho
Sovietskeho zväzu priviedla do Československa manželka, s ktorou vychoval
syna a dcéru. História mu prirástla k srdcu.
V rodnom meste strávil Igor Slepcov len tri mesiace svojho života. Otec bol
náčelníkom práporu sovietskej armády a pôsobil za polárnym kruhom, kam sa
dostal aj Igor v náručí svojej matky - pracovníčky štábu divízie. Osem rokov
svojho života žil Igor Slepcov so svojimi rodičmi za polárnym kruhom. „Zvykol
som si na život za polárnym kruhom. Stále bola polárna noc, leto bolo krátke a
keď som chodil do školy a teploty klesli na mínus dvadsať, tak školu zatvorili a
my sme sedeli doma. Pamätám sa na nemeckých zajatcov v tábore neďaleko
mesta, kde sme žili. Najviac však vo mne zarezonovala a v pamäti mi utkvela dejín históriu Japonska, avšak diplomovú prácu som písal o Dukle - o Karpatpolárna žiara. To je niečo nádherné,“ takto nám kedysi opísal život za polár- sko-duklianskej operácii,“ prezradil nám v minulosti Igor Slepcov.
Dôvod bol pritom úplne prozaický - Igor Slepcov sa
nym kruhom Igor Slepcov. Bol totiž našim osobným
spoznal so študentkou z Československa, ktorá bola
priateľom a často chodieval k nám do redakcie. Aj na
v tom čase na stáži práve na Leningradskej universtránkach nášho týždenníka publikoval zaujímavé
zite. Vtedy Igor Slepcov po prvýkrát stretol svoju
články o vojne, vojnových príbehoch.
celoživotnú partnerku. Inšpiroval sa ňou natoľko, že
POSLÍČEK I BETONÁR
písal diplomovku o KDO.
Po ôsmych rokoch sa rodina Slepcovovcov sťahovala
SÁM VO VLAKU
do iného mesta, v ktorom Igor absolvoval strednú
Bolo to vo veľmi pohnutom roku - v roku 1968.
školu. Aj keď bol jedináčikom, na svoje detstvo si veľmi
Historicky prvým civilným leteckým spojom z Moskvy
rád spomínal. „Stále hovorím, že som bol dieťaťom
do Prahy sa vtedy ešte len priateľka Igora Slepcova
pluku, keďže otec bol náčelníkom. Vojaci sa o mňa
po ročnej stáži vrátila domov. „Ruštinu ovládala perstarali, chodil som s nimi na rybačku a podobne.”
fektne. Nemali sme problém komunikovať spolu. V
Prvým pracoviskom Igora Slepcova bol výskumný
roku 1969 som prišiel prvýkrát do Svidníka. Cestoval
banícky ústav, v ktorom pôsobil ako kreslič. Sám však
som sám vo vlaku na trase z Moskvy do Prahy. Bol
priznával, že v skutočnosti robil poslíčka. Zarábal 40
som jediným pasažierom vo vlaku a svadbu sme mali
rubľov mesačne, čo na vtedajšie pomery predstavo25. septembra 1970 v Sovietskom zväze, v bydlisku
valo 400 korún československých. Po určitom čase
mojich rodičov. Manželka však hneď po svadbe
sa Igor Slepcov prihlásil na vysokú školu do Moskvy,
Igor Slepcov spolu s manželkou Annou
odišla domov, do Československa.“
no neuspel. Vrátil sa späť a začal pôsobiť v závode
Tri roky sa manželia stretávali príležitostne, no v roku 1973 prišiel ten deň,
na výrobu betónu, kde dbal na dostatočnú kvalitu betónu a neskôr bol aj betonárom. To už zarábal 140 rubľov mesačne. Prišlo však rozhodnutie prihlásiť v ktorý Igor Slepcov definitívne odišiel za manželkou a synom do Československa, konkrétne do Svidníka. Narodila sa im dcéra a Igor Slepcov začal
sa na vysokú školu do Leningradu, dnešného Petrohradu.
pôsobiť vo vtedajšom Dukelskom múzeu spolu s manželkou Annou, ktorá bola
ŠTÚDIUM JAPONČINY ZÁHADOU
„Na prvýkrát ma prijali a bolo to v roku 1964. Študoval som na vtedajšej vedúcou lektorského oddelenia. „Keď som doma oznámil, že odchádzam do
Leningradskej univerzite, konkrétne na fakulte orientalistiky a študoval som Československa, otec hneď súhlasil, no mamka trochu otáľala. Neskôr však
japonský jazyk. Sám neviem, prečo som sa rozhodol pre japončinu. Asi po pochopila, že som sa rozhodol správne,” spomínal na stránkach Podduklianroku a pol ma na moju žiadosť preložili na fakultu histórie, kde som konkrétne skych noviniek v roku 2005 Igor Slepcov.
HISTÓRIA NAPLNO
študoval históriu Japonska. História ma lákala stále, ale prečo som si vybral
Za tie roky sa názov múzea menil až na súčasný - Vojenské historické
Japonsko, to naozaj netuším. Študoval som na katedre nových a najnovších
múzeum a zmenilo sa aj pracovné zaradenie Igora Slepcova. Pôsobil ako
samostatný výskumný pracovník. Podstata jeho práce je však stále rovnaká.
Kniha Igora Slepcova - Kapitoly zo života hrIgor Slepcov má za sebou bohatú publikačnú činnosť. História ho totiž lákala
dinu Rudolfa Jasioka vyšla v roku 2015. Foto z
od detstva. Práce Igora Slepcova boli publikované v rôznych vedeckých čauvedenia knihy v Podduklianskej knižnici
sopisoch. „Neskromne poviem, že som do Československa priniesol aj určité
množstvo nových poznatkov. Nechcem haniť československých odborníkov,
ale v tomto kraji bolo stále málo odborníkov, napríklad na históriu.” Igor
Slepcov vydal aj dve publikácie. Prvá nesie názov Bojovali na Dukle, vyšla v
roku 1979 v slovenčine a druhá nesie názov Chrániť pamiatku, vyšla v roku
1985 v ukrajinčine. Na vydanie mal Igor Slepcov pripravenú aj ďalšiu knihu
- o Rudolfovi Jasiokovi, no vo vtedajšom režime jednoducho vydaná nebola.
Spomínaná kniha vyšla po jeho smrti a do života ju uviedli v roku 2015. Nesie
názov Kapitoly zo života hrdinu Rudolfa Jasioka.
Historik Igor Slepcov sa stal svojskou postavou novodobých dejín kraja pod
Duklou. Písal o histórii, aby sme nezabudli... A týmto článkom si v tichosti
pripomíname nedožité 75. narodeniny tohto človeka, v ktorého knihách si
zalistujeme najmä v týchto dňoch, kedy spomíname na krutosť vojny...
(ks)
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Dobrovoľníkov Krajšieho dňa nezastavil ani koronavírus:
Pacientom svidníckej nemocnici volajú a posielajú pohľadnice
Počas bežnej prevádzky nemocnice by pacientom prečítali noviny, vypočuli si ich trápenia či sa s deťmi zahrali spoločenské hry.
Pandémia koronavírusu ale zakázala návštevy a aj dobrovoľníci
centra Krajší deň, ktoré funguje vo svidníckej nemocnici, tak nemohli za pacientmi viac prísť. Aby im spríjemnili hospitalizáciu,
vymysleli to inak. S pacientmi sa spájajú cez videohovor a do
nemocnice im posielajú pohľadnice.
„Dobrovoľnícky program Krajší
deň vo svidníckej nemocnici funguje už od jesene 2018. Počas štandardných podmienok, keď ešte
svet nezasiahla pandémia koronavírusu, dobrovoľníci prichádzali k
lôžkam pacientov geriatrického,
doliečovacieho a pediatrického
oddelenia.
Svojou prítomnosťou a pozornosťou sa snažili spríjemniť im
hospitalizáciu, pomôcť nemyslieť
chvíľu na chorobu a tak nepriamo
prispieť k zefektívneniu liečby. Aby
sme však ochránili pacientov i personál, pre pandémiu sme museli
zakázať návštevy a teda aj dočasne
pozastaviť činnosť dobrovoľníkov
v našej nemocnici,“ vysvetľuje sociálna pracovníčka a koordinátorka
dobrovoľníckeho projektu Krajší deň v
Nemocnici Svet zdravia Svidník Ivana
Vojtašeková.
Hovorí, že dobrovoľníci preto hľadali
spôsoby, ako by mohli byť naďalej v
kontakte s pacientmi, ktorí to najviac
potrebujú a sú osamelí. Telekomunikačný operátor Orange Slovensko
nedávno zapožičal svidníckej nemocnici tablet spolu s možnosťou
neobmedzeného dátovania, ktorý
využívajú pacienti na komunikáciu s

rodinou počas tohto obdobia.
„Takto sa rozhodli s pacientmi,
ktorí budú mať záujem, komunikovať aj naši dobrovoľníci. Sami s touto iniciatívou prišli a tak od tohto
týždňa vždy krátko cez videohovor
pozdravia pacientov a poprajú im
skoré uzdravenie.
Najmä starších pacientov to veľmi
teší, keďže návštevy sú zakázané
a majú sa s kým porozprávať. Teší
ma, že ani koronavírus tak ich
dobrovoľníctvo nezastavil,“ dodáva
Vojtašeková.
Dobrovoľníci zároveň posielajú do
nemocnice povzbudzujúce pohľadnice. Prostredníctvom zdravotníkov
ich dostávajú pacienti doliečovacieho
a geriatrického oddelenia, kde im
dobrovoľníci prajú všetko dobré do
ďalších dní.
***
DOBROVOĽNÍCKE CENTRUM
DOSTALO
NAJVYŠŠIE OCENENIE
Dobrovoľnícke centrum Krajší deň vo
svidníckej nemocnici minulý mesiac
získalo značku kvality najvyššieho
štandardu práce s dobrovoľníkmi, ktorú udeľuje Platforma dobrovoľníckych
centier a organizácií. Ide o hodnotenie
na základe overenia metód použí-

vaných pri práci s dobrovoľníkmi a
dôkazov ich uplatňovania. Organizácia, ktorá je žiadateľom, môže získať
jednu, dve alebo tri hviezdičky. Čím
viac hviezdičiek, tým lepší systém
riadenia má organizácia nastavený.
Svidnícke centrum Krajší deň získalo
hviezdičky tri.
„Dokazuje to nielen kvalitu v manažmente dobrovoľníkov, ale najmä - že vnímate nevyčísliteľnú
hodnotu práce dobrovoľníkov a
dobrovoľníčok, záleží vám na tom,
aby sa u vás cítili dobre a chcete
sa k nim správať férovo,“ uviedla
Platforma dobrovoľníckych centier a
organizácií.
Dobrovoľnícke centrum Krajší deň
funguje vo svidníckej nemocnici od
roku 2018. Momentálne v rámci centra pôsobí 16 aktívnych dobrovoľníkov
z radov študentov stredných škôl zo

Svidníka a Stropkova. Jeho ambasádorom je spevák Tomáš Bezdeda.
Centrum stále prijíma nových členov.
Vítaní sú záujemcovia o dobrovoľníctvo vo veku od 17 rokov, so správnou
dávkou optimizmu a empatie, ochotní
prichádzať k pacientom nemocnice
aspoň raz týždenne na dve hodiny.
Dobrovoľnícke aktivity sú zamerané
na pacientov detského, geriatrického
a doliečovacieho oddelenia.
Záujemcovia sa môžu obrátiť priamo
na koordinátorku dobrovoľníckeho
centra Ivanu Vojtašekovú, a to buď
telefonicky na
+421 917 408 684 alebo e-mailom
na ivana.vojtasekova@svetzdravia.com
Projekt Krajší deň funguje v celkovo
13 nemocniciach siete Svet zdravia.
Viac na www.krajsi-den.sk.
(pn)

Preplatky vrátili už 95% klientom
Už 95% klientom zaslala finančná správa na účty preplatok na
dani z príjmov. Poukázala na účty daňovníkov už takmer 200
mil. eur. Daňovníci, ktorým preplatok ešte neprišiel, ho na účet
dostanú v najbližších dňoch. Občanom a firmám vráti na účty do
10. mája dokopy približne 294 mil. eur. Ide o preplatky z daňových
priznaní k dani z príjmov, ktoré občania a podnikatelia podali v
štandardnej lehote do konca marca.
Finančná správa zaslala k dnešnému dňu na účty 268 723 daňovníkov sumu
193 459 225 eur. Z toho v 261 175 prípadoch išlo o fyzické a v 7 548 prípadoch o právnické osoby. Finančná správa vráti všetky preplatky (z daňových
priznaní podaných do konca marca) v zmysle legislatívy do 10. mája (do 40
dní od termínu na podanie daňového priznania). Celkom eviduje 280 675
žiadostí o vrátenie preplatku v sume 294 251 209,11 eur, ktoré boli podané
v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov do konca marca
2020 a boli úplné.
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.
(fs)
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Stropkov má druhú najkrajšiu monografickú knihu o meste za rok 2019
Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov vyhodnotil v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej
Bystrici 13. ročník súťaže o Najkrajšiu knihu a propagačný
materiál o Slovensku za rok 2019.
Mesto Stropkov do nej prihlásilo 70-stranovú publikáciu Bratstvo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej v Stropkove 350 rokov (1669-2019), ktorej
autorom je historik mesta Stropkov Ľuboslav Šmajda. Samospráva ju vydala
vlani a jej cieľom bolo historicky hodnoverne zmapovať dejiny Bratstva sv.
škapuliara s dôrazom na fakt, že je najstarším takýmto bratstvom v strednej
Európe.
„V minulom roku sme si pripomenuli 350. výročie založenia bratstva
v Stropkove. Publikácia sa venuje všeobecne dejinám Karmelitánov,
opisuje mariánske pamiatky v meste Stropkov, prezentuje dejiny do
súčasnosti a sprievodným materiálom je aj obrazová dokumentácia.
Podľa propozícií bola kniha bola hodnotená na predovšetkým na základe
vizuálnej stránky, už menej z hľadiska obsahu,“ priblížil autor knihy, ktorá
získala ocenenie v kategórii Kniha o meste - monografická.
Súťaž každoročne prispieva k zvyšovaniu estetickej úrovne obrazových a
obrazovo-textových kníh a iných propagačných materiálov o Slovensku a jeho
územných častiach: krajoch, regiónoch, mestách a obciach, aby boli rovnocenné úrovni propagačných produktov vychádzajúcich v starých členských
štátoch Európskej únie.
Vzhľadom na aktuálne opatrenia sa nemohlo uskutočniť oficiálne vyhlásenie
výsledkov na každoročnej vernisáži v Banskej Bystrici. Jednotlivým oceneným
boli ocenenia zaslané poštou. Spolu s diplomom získala ocenená publikácia
právo označenia zlatou, striebornou alebo zelenou nálepkou s reliéfnou
pečaťou súťaže.
Mesto sa v tomto roku zapojilo aj do súťaže o Najkrajší kalendár, ale na
rozdiel od minulého roka, kedy získali tretie miesto, tohtoročný kalendár
Stropkov - pestré mesto očami umelcov nezískal žiadnu cenu.
Peter Novák, hovorca mesta Stropkov

MOST, KTORÝ SPÁJA VYZNANIAMI
„Mama je najvernejším priateľom, ktorého máme. Je pri nás
vždy, keď prekonávame ťažké životné skúšky, krízy, neúspechy.
Je pri nás v nešťastí, pomáha nám, keď nás priatelia opúšťajú,
keď sa topíme v problémoch. Vždy a napriek všetkému bude s
nami držať a usilovať sa pomôcť a poradiť nám, aby rozptýlila
chmáry a prinavrátila mier do našich sŕdc,“ toto je len jeden z
množstva citátov o mame. Je ich totiž plný internet. Slovo mama
sme však v týchto dňoch skloňovali častejšie ako inokedy.

V nedeľu 10. mája bol totiž Deň matiek. Mal však inú podobu, na akú sme v
meste Svidník boli zvyknutí. Nekonali sa totiž žiadne hromadné akcie spojené
s oslavou matky, či už v Dome kultúry alebo v školách či škôlkach.
Mesto Svidník však prišlo so zaujímavou myšlienkou. Aktuálna situácia
si totiž vyžaduje
netradičné riešenia. Most na
pešej zóne spojí
všetkých v čase,
keď nemôžeme
byť spolu. Deti,
ale aj dospelí,
mohli a môžu
na most v centre
Svidníka pridávať vyznanie pre
svoju mamičku a
spolu tak vytvoríme jedinečný
DEŇ MATIEK.
Tento symbol
súdržnosti vo
forme srdiečok
s vyznaniami
plánuje mesto
nechať aj po
sviatku Dňa matiek.
(pn)
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Múzeá, galérie, knižnice i hvezdárne v kraji sa otvárajú verejnosti
Pre návštevníkov budú platiť obmedzenia
Kultúrne inštitúcie v pôsobnosti Prešovského samosprávneho
kraja sa postupne otvárajú verejnosti. V súvislosti s uvoľňovaním opatrení budú pre návštevníkov ako prvé otvorené múzeá,
galérie, knižnice a hvezdárne na území kraja. Župné osvetové
centrá a divadlá zostanú ešte uzavreté.
K otváraniu kultúrnych organizácií v pôsobnosti krajskej samosprávy dôjde
postupne a individuálne podľa možností a podmienok v jednotlivých inštitúciách. Aj po uvoľňovaní preventívnych opatrení v boji proti ochoreniu COVID-19
budú kultúrne inštitúcie nateraz fungovať v špeciálnom režime.
„Sprístupňujeme knižnice, múzeá, galérie, výstavné siene, ktoré sú súčasťou kultúrnych organizácií PSK a v našom kraji čiastočne i hvezdárne.
Samozrejme, všetko v súlade s vydanými opatreniami Úradu verejného
zdravotníctva SR a pri dodržiavaní prísnych hygienicko-epidemických
opatrení. Tie budú platiť tak pre zamestnancov, ako aj návštevníkov,
keďže chceme chrániť obe skupiny. Naše organizácie v týchto dňoch
zabezpečujú dostatočné množstvo dezinfekčných prostriedkov, zostavujú plány pohybu v priestoroch kultúrnych zariadení vzhľadom na
obmedzenie počtu návštevníkov a dostatočné rozstupy medzi nimi,“
uviedla vedúca Odboru kultúry Úradu PSK Emília Antolíková.
Návštevníkom bude k dispozícii všetkých sedem múzeí a dve galérie v
pôsobnosti kraja. Od stredy 6. mája je otvorené Šarišské múzeum, od 7.
mája Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach a od
piatku 8. mája aj najnavštevovanejšia pamiatka na území kraja Ľubovnianske
múzeum- hrad v Starej Ľubovni. Cez víkend otvárajú svoje brány kultúrne
inštitúcie v Poprade - Podtatranské múzeum a Tatranská galéria. Od pondelka
11. mája sprístupnia svoje expozície aj Múzeum v Kežmarku, Krajské múzeum
v Prešove s kaštieľmi v Hanušovciach nad Topľou a Stropkov, nasledujúci deň
i Šarišská galéria v Prešove a Vihorlatské múzeum v Humennom.
Obnovenie prevádzky sa bude týkať aj ôsmich regionálnych knižníc v pôsobnosti župy. Tie sa budú otvárať v závislosti od plnej funkčnosti knižničnoinformačného systému Virtua, ukončenia revízií a zabezpečenia všetkých
hygienických a bezpečnostných podmienok.
Už od pondelka 11. mája sa budú môcť čitatelia opäť vrátiť do knižníc v
Levoči, Humennom, Svidníku a Starej Ľubovni. O ďalší deň neskôr budú
otvorené aj vybrané pobočky Krajskej knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove
a v ďalších dňoch aj knižnice vo Vranove nad Topľou (13.5.), Bardejove
(18.5.) a Poprade (18.5.).

Čiastočne sprístupnené budú aj obe hvezdárne v Prešove a Humennom.
Návštevníkom budú umožnené individuálne návštevy za účelom pozorovania oblohy na otvorených pozorovacích terasách pracovísk pri zabezpečení
zachovania odporúčaných odstupov.
Kraj upozorňuje, že v dôsledku vykonávania výnimočných preventívnych
opatrení môže dôjsť k úpravám otváracích hodín v jednotlivých kultúrnych
inštitúciách, preto je potrebné informácie sledovať priamo na ich oficiálnych
webových sídlach.
„Inštrukcie pre čo najbezpečnejšiu a najpríjemnejšiu návštevu v našich
kultúrnych organizáciách dostanú návštevníci priamo pri vstupe, ale
aj na webových stránkach a sociálnych sieťach. Nájdu tam presné pokyny, hygienické podmienky pre jednotlivé návštevy podľa rozhodnutí
štatutárov kultúrnych organizácií,“ spresnila vedúca Odboru kultúry Úradu
PSK Emília Antolíková. Tá na záver dodala, že naďalej pre verejnosť v zmysle
štátom vydaných opatrení zostávajú uzatvorené divadlá v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK.
***
MÚZEÁ A GALÉRIE:
Šarišské múzeum - otvorené 6. mája 2020 (streda)
MMUAW v Medzilaborciach - otvorené od 7. mája 2020 (štvrtok)
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
- otvorený od 8. mája 2020 (piatok)
Podtatranské múzeum v Poprade - otvorené od 9. mája 2020 (sobota)
Tatranská galéria v Poprade - otvorené od 10. mája 2020 (nedeľa)
Múzeum v Kežmarku - otvorené od 11. mája 2020 (pondelok)
spolu s vynovenou expozíciou meštianskej bytovej kultúry na Spiši
v zrekonštruovanom meštianskom dome na Hlavnom námestí č. 55
Krajské múzeum v Prešove - otvorené od 11. mája 2020 (pondelok)
spolu s expozíciami v kaštieľoch v Hanušovciach nad Topľou a Stropkove
Šarišská galéria v Prešove - otvorené od 12. mája 2020 (utorok)
vzhľadom na dokončovanie rekonštrukčných prác v interiéri galérie
Vihorlatské múzeum v Humennom - otvorené od 12. mája 2020 (utorok)
Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK

75 rokov slobody a príbehy nášho kraja pod Duklou
Celý svet oslavuje víťazstvo nad fašizmom, celý svet
spomína. Mesto Svidník bolo oslobodené po krutých
bojoch na Dukelskom priesmyku 19. januára 1945.
Vojna sa nedotýkala len samotných vojakov, ale aj
obyvateľstva, to prežívalo svoju vojnu s hladom,
strachom, chorobami...

POZÝVAME NA VÝSTAVU
Znovuotvorená výstava k 75. výročiu oslobodenia
Svidníka pozostáva z 24 archívnych záznamov,
28 dobových fotografií, 17 ľudských príbehov, 28
kresieb. Jej zostavovanie bola zanietená práca
žiakov základných škôl vo Svidníku a Gymnázia
Duklianskych hrdinov, ich obetavých učiteľov, ktorí sa
nadchli pre tému a rodičov, či starých rodičov, ktorí
si nenechali spomienky pre seba.
Mesto Svidník sprístupňuje výstavu od 6. mája,
každý pracovný deň od 7.30 hod. do 13.30 hod.
vo vestibule Domu kultúry vo Svidníku. Príďte s
ochranným rúškom a v prípade, že bude na mieste
viac návštevníkov, prosíme počkajte pred Domom
kultúry.
(msú)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE
Od 12. do 19. mája 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo
Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
16. mája: MUDr. A. Vateha - Konštantínova 1751v Stropkove.
Kontakt: 0903 883 455.
17. mája: MUDr. A. Vateha - Konštantínova 1751v Stropkove.
Kontakt: 0903 883 455.
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.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme,
že 3. mája 2020 sme sa navždy rozlúčili
s našim milovaným manželom, otcom,
dedkom a pradedkom
MICHALOM LIGOM z Vyšného Mirošova,
ktorý nás 1. mája opustil vo veku 84 rokov.
Odišiel ticho, skromne, bez jediného slová rozlúčky,
za okolnosti, kedy mu posledné zbohom mohli dať
len jeho najbližší. Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu
tichú spomienku.
Odpočívaj v pokoji, nikdy na Teba nezabudneme.
Zároveň ďakujeme primárke ARO NsP Svidník MUDr. Diničovej a jej kolektívu
za starostlivosť v posledných dňoch jeho života.
Manželka Mária, dcéra Naďa s rodinou, syn Jaro s rodinou

Infoservis, Inzercia
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SLANÝ, Juraj:
Trojanovi partizáni.
Bratislava,
Ikar 2019. 302 s.
Táto monografia predstavuje doposiaľ najucelenejší prehľad histórie partizánskej brigády
Pavel. Je spracovaná na základe dostupných
archívnych materiálov a písomných spomienok
bývalých príslušníkov brigády. Vďaka tomu
autor prináša množstvo nových poznatkov o
jednej z najvýznamnejších partizánskych brigád
na Slovensku.

DUBASOVÁ, Beáta
Narodila sa 14. mája 1963 v Stropkove. Je slovenská popova speváčka,
ktorá sa na domácej populárnej scéne výrazne presadila v druhej polovici
80-tých rokov. Svojimi hitmi a extravagantnou vizážou sa stala už na začiatku
kariéry „tínedžerským idolom“, pričom veľkú popularitu si udržala aj počas
90-tých rokov. Profesionálnu spevácku kariéru odštartovala v roku 1985, kedy
v domácom éteri zabodovala s úspešnou skladbou Účesy. Debutový album
Beáta vydala o dva roky neskôr, pričom obsahoval ďalší hitový potenciál,
skladby Sme také aké sme a Dievča z reklamy. Modrý album so skladbou
Vráť mi tie hviezdy len upevnil Dubasovej status populárnej hviezdy aj v prvej
polovici 90-tých rokov.

ŠAFÁRIK, Pavol Jozef (13.5.1795-26.6.1861)
Slovenský básnik, historik, etnograf, slavista a univerzitný profesor. Bol
zakladateľom vedeckej slavistiky. Svoje diela písal prevažne po česky a nemecky. Narodil sa v rodine evanjelického farára a učiteľa. Základy školského
vzdelania získal od otca. Študoval na nižšom gymnáziu v Rožňave a dva roky
v Dobšinej. Neskôr odišiel na lýceum do Kežmarku a v roku 1815 na univerzitu
v nemeckom meste Jena. Po skončení štúdií pracoval ako riaditeľ a profesor
na srbskom gymnáziu v Novom Sade, ako redaktor časopisu Světozor v
Prahe, ako cenzor či kustód. V čase bachovského absolutizmu žil utiahnuto
a venoval sa prevažne vedeckej práci, výskumu staršej českej literatúry a
pamiatok staroslovienskej kultúry. P. J. Šafárik kliesnil cestu novým názorom
na literatúru a presadzoval jej aktívny vzťah k životu, k ľudovej kultúre.

- Kedy sa končia medové týždne?
- Keď manžel prestane pomáhať
manželke umývať riad a začne ho umývať sám.
Kde kúpite noviny?
Podduklianske novinky sú v predaji každý týždeň a okrem tradičných novinových stánkov ich, plné informácií, ktoré sme pre vás pripravili, nájdete aj:
- v predajni Labun,
- na čerpacej stanici Slovnaft, - a na čerpacej stanici Stavbet,
- ale aj vo Večierke Pavla Krajňáka pri SPŠ (odevnej)
- a takisto aj priamo v Kauflande medzi novinami a časopismi
- a tiež v trafike GECO v Kauflande, v trafike OD Profit
- v nemocničnom bufete a v Essprese pani Skirkovej v OD Profit

Podduklianske novinky
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VIRTUÁLNE KINO Prijímacie skúšky v ZUŠ
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.

MANŽELSTVO UZAVRELI
Ľuboš Horochonič (Nižný Orlík) a Ivana Sedláková (Nižný Orlík), Eduard
Kurej (Giraltovce) a Martina Šamková (Svidník).
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Milan Varcholík (1949, Nižný Komárnik), Miroslav Bobiš (1952, Svidník), Anna
Paňková (1943, Svidnička), Michal Kaliňak (1957, Košice - Západ), Helena
Ivančová (1928, Matovce), Bartolomej Slavik (1941, Mestisko), Gustav Mach
(1936, Svidník), Jozef Frančák (1962, Korejovce), Mária Pasternáková (1947,
Radoma), Mária Karalová (1928, Kapišová), Marek Jurkanin (1977, Nižný
Mirošov), Helena Harvilová (1937, Svidník), Michal Hudák (1928, Svidník),
Imrich Kvaska (1944, Svidník), Marie Petrašovská (1950, Medzilaborce), Mária
Verbová (1933, Stropkov - Bokša), Božena Štefanská (1942, Prešov).

Kto daroval krv?
V stredu 6. mája 2020 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 28 bezpríspevkových darcov:
Viliam Vašuta (28), Martin Jurčenko (33), Lívia Maliňáková (2), Vladislav
Brožina (prvodarca), Gabriela Kaliňaková (7), Radoslav Džupin (35), Gabriela
Oleárová (41), Erik Vrabeľ (42), Róbert Kočiš (15), Anton Vaškanin (96), Vladimír Perháč (83), Natália Goriščáková (5), Jana Malačinová (4), Slávka Pilipová
(40), Katarína Švarná (prvodarca), Kamil Ripper (14), Rastislav Kundrát (3),
Ľuboš Kosť (3), Veronika Cinová (2), Adam Popovec (11), Pavol Popovec (3),
Ján Drab (12), Michal Iľkanin (8), Adrián Gužo (16), Dušan Kuzma (15), Miloš
Vaňušanik (9), Jaroslav Senaj (21), Katarína Vansová (4).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku

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

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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