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  Hoci s ním už v rozpočte mesta na tento rok počítajú od vla-
ňajšieho decembra, ofi ciálne by ho mali schváliť až teraz. Svid-
ník si berie úver vo výške 887-tisíc eur, aby mohol fi nancovať 
investičné akcie naplánované na tento rok a rovnako aby bol 
pripravený na to, ak by súd defi nitívne rozhodol, že musí vrátiť 
za pochybenia pri zriaďovaní Zberného dvora do eurofondov 
viac než 200-tisíc eur. 

Svidník si ide požičať - z banky takmer 900-tisíc 
a z fondu zelene ďalších 200-tisíc eur

  Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku sa zíde v stredu 20. mája o 14. hodine 
popoludní v spoločenskej miestnosti Domu kultúry a poslanci dostanú z dielne 
svidníckeho Mestského úradu návrh 2. zmeny tohtoročného rozpočtu. Okrem 
887-tisíc eur z bankového úveru si mesto chce požičať aj ďalších 200-tisíc 
eur, a to z účtu na výsadbu a údržbu drevín. Aj toto zahŕňa spomínaný návrh 
2. zmeny mestského rozpočtu na tento rok. „Tento materiál predkladáme 
na základe objektívnych potrieb, ale aj na základe nepriaznivej prognózy 
vývoja ekonomiky súvisiacej s vládnymi opatreniami prijatými z dôvodu 
zamedzenia šírenia COVID - 19 v celosvetovom meradle. Je na schop-
nostiach orgánov mesta Svidník ako skompenzovať predpokladané 
nižšie príjmy do rozpočtu mesta, vzhľadom na to, že je veľký predpoklad 
výrazného zníženia podielových daní, ktoré by mali pôvodne tvoriť cca 
47 percent príjmov bežného rozpočtu mesta,“ napísal v odôvodnení navr-
hovaných zmien v rozpočte vedúci Odboru fi nancií Nikolaj Vlčinov. 
  Podľa neho výšku dopadu a dĺžku krízy je momentálne ťažké vyčísliť, ale dá 
sa predpokladať postupný a výrazný výpadok očakávaných príjmov mesta. 
Navrhovaná zmena rozpočtu je pripravená na základe predpokladaného 
vývoja krízy do 31. júla 2020. V apríli bol pritom len výpadok podielových 
daní vo výške 60-tisíc eur a v máji svidnícka samospráva očakáva výpadok 
ďalších minimálne 100-tisíc eur. 
  Celkovo aj primátorka Marcela Ivančová predpokladá, že výpadok podielo-
vých daní bude v prípade Svidníka okolo 400-tisíc eur. Navrhovaný úver je 
však vo výške takmer 900-tisíc eur, a to i preto, ako v odôvodnení podotýka 
Nikolaj Vlčinov, že pravdepodobný je aj ďalší výpadok príjmov. „Je potrebné 
si uvedomiť, že okrem toho bude problém s plnením ďalších príjmov 
rozpočtu, ako napríklad príjmy z daní, poplatkov, nájmu a iné.“
  Vedenie Svidníka chce bankový úver použiť prioritne na viacero konkrétnych 
investičných projektov a v mimoriadnych prípadoch aj na bežné výdavky, no 
na čiastočné krytie predpokladaného výpadku daňových príjmov vo výške 
419 520 eur navrhuje poslaneckému zboru schváliť návratnú pôžičku z fondu 
drevín vo výške 200-tisíc eur na zabezpečenie bežných výdavkov mesta a 

zvyšok výpadku riešiť znížením výdavkov rozpočtu. 
  „V schválenom rozpočte mesta na tento rok sa počíta s príjmom z 
úverových zdrojov vo výške 887-tisíc eur, ale nebol mestským zastu-
piteľstvom schválený účel použitia týchto zdrojov, preto navrhujeme 
schváliť účel na krytie výdavkov mesta v priebehu rozpočtového roku 
2020. Úver bude čerpaný prioritne na kapitálové výdavky a v prípade 
potreby mimoriadne aj na bežné výdavky a bude čerpaný len do výšky 
potrebnej na krytie výdavkov rozpočtu,“ ozrejmil vedúci Odboru fi nancií 
Nikolaj Vlčinov s tým, že na samotné čerpanie úveru je nevyhnutné prijatie 
uznesenia. „Je potrebné zdôrazniť, že návrh tejto zmeny vychádza z op-
timistického predpokladu, že ekonomika Slovenska v priebehu letných 
mesiacov sa začne rozbiehať, v opačnom prípade bude potrebné aktua-
lizovať rozpočet aj investičné plány mesta v súlade s ďalším výpadkom 
príjmov,“ podotkol Nikolaj Vlčinov. 
  Návrh mesta, ako sme už uviedli, predpokladá, že spomínaný 887-tisícový 
bankový úver sa rozdelí na konkrétne investičné akcie a my o nich píšeme v 
samostatnom príspevku a pár vetami sa už len vráťme k 200-tisícovej výpo-
žičke z účtu na výsadbu a údržbu drevín. Túto výpožičku musia, samozrejme, 
schváliť mestskí poslanci a podľa návrhu mesta majú navyše určiť zabezpe-
čenie splácania poskytnutej výpomoci vo výške 200-tisíc eur v mesačných 
splátkach po 3-tisíc eur počnúc od 1. januára 2021 na účet na výsadbu 

a údržbu drevín. Takýto je návrh z 
dielne meste a zaujímavosťou je, že 
v minulých volebných obdobiach väč-
šina poslancov, ktorí sú aj v dnešnom 
zastupiteľstve, takéto čerpanie fi nancií 
zo spomínaného účtu a oddiaľovanie 
ich splácania kritizovali. 
  Tvrdili, že ak sa už aj z tohto účtu 
fi nancie požičiavajú, tak nech je to len 
na nevyhnutné prípady a že musia 
byť na predmetný účet vrátené do 
konca príslušného kalendárneho roka. 
Dnes sa dá predpokladať, že väčšina 
poslancov teraz schváli riešenie, ktoré 
sa takýmto, aj ich vlastným tvrdeniam 
spred pár rok, prieči... 
  Niekto by však možno povedal, že 
mimoriadna situácia si vyžaduje mimo-
riadne kroky... a do tohto rámca zrejme 
môže zapadnúť aj zmena postoja... V 
každom prípade bude všetko jasné v 
stredu 20. mája popoludní, kedy sa 
svidnícky mestský poslanecký zbor 
zíde na svojom zasadnutí.

 (ps)

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku sa zíde v stredu 20. mája o 14. hodine popoludní v spoločenskej 
miestnosti Domu kultúry a poslanci dostanú z dielne svidníckeho Mestského úradu návrh 2. zmeny tohto-
ročného rozpočtu. Tento návrh už prerokovala aj Mestská rada...  
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  Ako píšeme aj na inom mieste, svidnícky mestský poslanecký 
zbor rozhodne o prijatí bankového úveru vo výške 887-tisíc eur, 
s ktorým už tohtoročný rozpočet mesta počíta od schválenia 
vlani v decembri. Teraz, na rokovaní v stredu 20. mája, však 
poslanci rozhodnu o konkrétnom použití úverových zdrojov. 
Návrh z mesta je takýto: 

AKO CHCE MESTO POUŽIŤ TAKMER 900-tisíc EUR Z ÚVERU?

INVESTIČNÉ AKCIE - použitie fi nancií z úveru
Zmena územného plánu      2 910 eur
Projektová dokumentácia    17 100 eur
Technika pre TS    11 000 eur
Futbalové ihrisko s umelou trávou  308 000 eur
Vybudovanie prístupových bodov v meste                          750 eur
Rekonštrukcia strechy na futbalovom štadióne      7 000 eur
Pomoc marginalizovaným skupinám 
pri zabezpečovaní palivovej základne      7 000 eur
Modernizácia tepelného hospodárstva    65 000 eur
Rozšírenie verejného osvetlenia    10 000 eur
Veľkonočné ozdoby      1 300 eur
Učebne základných kôl      2 770 eur
Konvektomaty pre materské školy    30 000 eur
Kompostery      6 500 eur
Nákup pozemku od Ministerstva vnútra SR    12 200 eur
Nákup hudobných nástrojov pre ZUŠ    11 000 eur
Vybudovanie infraštruktúry na Festivalovej ul.     3 090 eur
Rekonštrukcia Administratívnej budovy    50 000 eur
Korekcia za Zberný dvor  208 880 eur
Rekonštrukcia miestnych komunikácií  132 500 eur 
                                                                        SPOLU: 887 000 eur

  Takto má podľa návrhu mesta vyzerať použitie fi nančných prostriedkov z 
bankového úveru. Mesto však zverejnilo aj celkový rozpis tohtoročných kapitá-
lových výdavkov. V rozpise sú uvedené jednotlivé položky. Väčšiu časť z nich 
chce mesto fi nancovať z už spomínaného úveru, pričom na ďalšie používa 
fi nančné prostriedky z dotácií či z rezervného fondu.
   Z rezervného fondu je však navrhnuté len použitie 17 500 eur na rekon-
štrukciu miestnych komunikácií. Nižšie uvádzame projekty, na fi nancovanie 
ktorých mesto navrhuje použitie fi nančných prostriedkov z dotácií.

INVESTIČNÉ AKCIE - použitie fi nancií z dotácií
Projektová dokumentácia 
       28 800 eur + úver 17 100 eur
Technika pre Technické služby                 209 000 eur + úver 11 000 eur
Futbalové ihrisko s umelou trávou            298 000 eur + úver 308 000 eur
Vybudovanie prístupových bodov 
v meste        14 250 eur + úver 750 eur
Rekonštrukcia strechy 
na futbalovom štadióne                                20 000 eur + úver 7 000 eur
Detské ihrisko 10 000 eur
Pomoc marginalizovaným skupinám 
pri zabezpečovaní palivovej základne         25 000 eur + úver 7 000 eur
Rekonštrukcia Európskeho domu kultúry    40 000 eur
Stacionár pre seniorov     100 000 eur
Učebne základných škôl       52 410 eur + úver 2 770 eur
Kompostery      125 000 eur + úver 6 500 eur
Zastrešenie zimného štadióna     300 000 eur
Vybudovanie infraštruktúry 
na Festivalovej ul.       58 750 eur + úver 3 090 eur
       SPOLU: 1 278 210 eur    

  V tohtoročnom svidníckom mestskom rozpočte dochádza v 
súvislosti s výpadkom príjmom k viacerým zmenám. O použití 
fi nancií z bankového úveru a z dotácií píšeme v samostatných 
príspevkoch, teraz sa bližšie pozrime na ďalšie úpravy. 

Vieme, kde chce mesto šetriť a naopak, kde chce pridať
Aké zmeny v rozpočte navrhujú?

  Prerokovala ich aj Komisia fi nančná, správy majetku a podnikateľskej čin-
nosti, ktorá celkový návrh 2. zmeny rozpočtu mesta na tento rok odporúča 
prerokovať a schváliť. Komisia navyše odporúča prijať úsporné opatrenia už 
počas bežného obdobia v oblasti bežných výdavkov z dôvodu nižšieho výberu 
podielových daní z príjmov fyzických osôb aj v roku 2021 a tým vytvoriť lepší 
predpoklad pre zostavenie bežného rozpočtu na budúci rok. Zároveň komisia 
odporúča realizovať kapitálové výdavky iba v prípade fi nančného krytia v 
zmysle priloženej tabuľky kapitálových výdavkov, teda tých tabuliek, ktoré na 
našich stránkach takisto uverejňujeme. 
  O zmenách v príjmoch a výdavkoch síce píšeme aj inde, no dochádza aj k 
ďalším zmenám, ktoré v prevažnej miere súvisia s koronakrízou. 
  Kapitálové výdavky sa znižujú pri príprave a implementácii rozvojových 
programov, a to o 59 900 eur. Konkrétne mesto ruší výdavky na projektovú 
dokumentáciu  - 5 000 eur chodníky, 33 900 eur pasportizácia miestnych ko-
munikácií a parkovísk, 8 000 eur komunitné centrum, 5 000 eur rekonštrukcia 
Európskeho domu kultúry a 8 000 eur denný stacionár. 
  Výdavky sa znižujú aj pri poplatkoch za členstvo v samosprávnych orga-
nizáciách a združeniach, konkrétne o 10 600 eur, čo mal byť mimoriadny 
členský príspevok pre ZMOS v súvislosti s prevádzkovaním informačného 
systému DCOM. 
  O 5 000 eur sa znižujú výdavky na spoločenské akcie, naopak o 7 500 eur 
sa navyšujú výdavky na právne služby mestu. Ide o fi nancie na vyplatenie trov 
exekútora pri nevymožiteľných exekučných konaniach na základe zákona č. 
233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Jedna sa o viac ako 150 nevymožiteľných pohľadávok 
mesta hlavne na úseku poplatku za komunálny odpad.

  K znižovaniu dochádza aj pri správe nehnuteľného majetku, konkrétne o 
30 000 eur, ktoré boli naplánované na vybudovanie zasadacej miestnosti v 
administratívnej budove, a o 3 000 eur sa znižujú výdavky na participatívny 
rozpočet. 
  O 31 770 eur sa znižujú výdavky pre materské školy, a to v súvislosti s pre-
rušením prevádzky školských zariadení z dôvodu pandémie a z rovnakého 
dôvodu sa o 34 540 eur znižujú výdavky pre vzdelávacie a voľno-časové 
aktivity, o 8 010 eur pre školské jedálne a o 2 700 eur pre súkromné a cir-
kevné školy. Podotýkame, že je to z dôvodu prerušenia prevádzky školských 
zariadení z dôvodu pandémie, pričom mesto pripomína, že v závislosti od 
vývoja podielových daní je veľký predpoklad, že táto položka do konca roka 
bude ešte znížená. 
  V navrhovanej zmene rozpočtu sa ruší rezerva vo výške 6 400 eur v položke 
Správa školských budov, škrtajú sa naplánované výdavky vo výške 6 000 eur 
na Dni Svidníka a takisto aj vo výške 5 000 eur, ktoré boli naplánované na 
ostatné kultúrne podujatia, pričom výdavky na športové podujatia sa znižujú 
o 3 000 eur. 
  V prípade príspevku na činnosť Technických služieb mesta Svidník sa výdavky 
zvyšujú o 20 000 eur na odchodné zamestnancov pri skončení zamestnania pri 
prvom odchode do dôchodku a na krytie zvýšených nákladov na zabezpečenie 
potrebných úkonov na zamedzenie šírenia COVID - 19. 
  V položke rekonštrukcia a modernizácia občianskeho vybavenia sa výdavky 
znižujú o 35 000 eur, ktoré boli naplánované na rekonštrukciu fontány a o 42 
000 eur v súvislosti s neúspešným projektom „Svidník E green city.“ 
 No a už len dve zmeny - prvá sa týka zvýšenia výdavkov o 2 000 eur na jed-
norazové dávky pomoci pre občanov v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych 
výdavkov a druhá zmena je o navýšenie výdavkov o 12 200 eur v súvislosti 
so schválenými projektami fi nancovanými Úradom práce, sociálnych vecí a 
rodiny pre 2 zamestnancov v priebehu tohto roka. 
  Dodajme už len, že o všetkých navrhovaných zmenách v tohtoročnom roz-
počte mesta budú svidnícki mestskí poslanci rozhodovať v stredu 20. apríla 
od 14. hodiny v spoločenskej miestnosti Domu kultúry vo Svidníku. 

 (ps)
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  O možnom otváraní materských škôl a prvého stupňa základ-
ných škôl sa rozhodovalo v pondelok 18. mája. Po zasadnutí 
konzília odborníkov to v utorok 12. mája avizoval premiér Igor 
Matovič a v čase našej redakčnej uzávierky ešte rozhodnutie 
nebolo známe. 

Otvorenie škôl ešte v tomto školskom roku je viac než reálne

  Pripomeňme, že školy 
a školské zariadenia sú 
z dôvodu šírenia nového 
koronavírusu na Sloven-
sku zatvorené od mar-
ca. „Cieľom dnešného 
stretnutia bolo dohodnúť 
presné podmienky, ako 
potom majú materské 
školy a školy fungovať. 
Nemali sme cieľ rozhod-
núť o presnom termíne,“ 
povedal ešte v utorok 12. 
mája Igor Matovič s tým, 
že cez víkend sa ukážu 
dopady spustenia druhej 
a tretej fázy. 
  „V prípade, ak budú mier-
ne a budeme vidieť, že 
nič strašné sa nestalo, 
tak budeme mať väčšiu 
odvahu otvárať školy a 
škôlky,“ uviedol premiér 
a poznamenal, že nástup 
do materských škôl aj 
na základné školy bude 
dobrovoľný. 
  „Všetko bude dobrovoľné, 
žiaden rodič nebude núte-
ný, keď má strach poslať 

svoje dieťa do školy,“ dodal Igor Matovič a doplnil, že „počíta sa s tým, že nie 
všetci rodičia pošlú svoje deti do škôlky, a tým pádom nebudú všetky deti v 
škôlke.“ Zároveň počítajú aj s tým, že tam bude maximálny počet detí na jednu 
triedu alebo skupinu. Uviedol, že zatiaľ sa hovorí o 12 deťoch.
  Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách sa vzdelávanie rea-
lizuje dištančnou formou, teda zväčša cez internet. 
  Rodičia majú s deťmi doma čo robiť, aby im s učením pomohli. Potvrdila 
to napríklad Svidníčanka Mária Revická, ktorá má doma nielen predškoláka 
Olivera, ale aj prváka Damiána. 
  „Sme doma dva mesiace, ja pracujem z domu, a popri tom sa, samozrejme, 
učíme. V škole sa nestihli naučiť všetky písmená, tak to dobiehame, ako 
vieme,“ vysvetlila Mária Revická s tým, že dvakrát do týždňa má jej syn Da-
mián online vyučovanie, no so všetkým ostatným mu pomáha sama. Podľa 
Márie Revickej je to náročné, pretože aj jej syn už prešiel na tzv. prázdninový 
režim. 
  „Chýba mu ten režim, na ktorý si už v škole ako tak zvykol, chýbajú mu 
spolužiaci, no ale robíme, čo môžeme,“ dodala Mária Revická s tým, že už 
by privítala a istotne nielen ona, keby sa deti, hlavne z tých nižších ročníkov 
mohli vrátiť do školy. „Myslím si, že by to bolo správne, samozrejme, za 
dodržania všetkých, aj hygienických podmienok,“ uzavrela mamička prváka 
Damiána Mária Revická. 

 (ps)

MIMORIADNA SITUÁCIA OČAMI UČITEĽOV  

  Po zatvorení našich škôl 16. marca sme sa všetci ocitli v situácii, 
ktorú sme doteraz nepoznali a nezažili. Priznala angličtinárka 
Katarína Hvizdová. 

Katarína Hvizdová: „Som optimista a verím, že je v našich silách prekonať túto prekážku“

  „Platí to tak vo fungovaní celej 
spoločnosti, ako aj v školstve. Počas 
prvého mesiaca sme všetci hľadali 
optimálne metódy, formy a prostried-
ky na dištančné vzdelávanie našich 
žiakov. Táto cesta nebola ľahká pre 
nikoho z nás, ale dnes už výchov-
no-vzdelávací proces realizujeme 
prostredníctvom vhodných platforiem 
a nástrojov. Zadania, úlohy a komuni-
káciu so žiakmi a rodičmi realizujeme 
primárne cez Edupage a Bezkriedy 
a rozbehli sme už aj online vyučova-
cie hodiny. Okrem toho dostávame 
usmernenia k výučbe z Ministerstva 
školstva, ktorými sa riadime. 
  Osobne si myslím, že by sme mali 
všetci - žiaci, učitelia, rodičia využiť 
tieto dni a týždne na to, aby sme sa 
všetci naučili pracovať takýmto spô-

sobom a boli do budúcna pripravení,“ 
povedala učiteľka angličtiny Katarína 
Hvizdová.   
  Podľa nej, väčšina 
našich žiakov pristúpi-
la k tejto situácii zod-
povedne a aj keď je 
to náročné pre nás 
všetkých, plnia si svoje 
povinnosti. „Našou úlo-
hou je pomôcť rodinám 
a rodičom v týchto ťaž-
kých časoch a nezaťa-
žovať ich množstvom 
úloh. Registrujeme, 
čo sa nám donedávna 
zdalo nemožné, že 
žiaci majú túžbu vrátiť 
sa späť do školských 
lavíc. Chýba im škola, kontakt s 

kamarátmi, zmysluplné vyplnenie voľ-
ného času, kultúrne, spoločenské a 
športové akcie, ktoré škola počas roka 
organizuje. Ja ako učiteľka si myslím, 
že našou prvoradou povinnosťou je 
odbremeniť rodičov, čo najviac. Situ-
ácia v každej rodine je iná. Niektorí 
rodičia pracujú v zdravotníctve, niek-

torí za prácou musia 
dochádzať, deti sú u 
starých rodičov, mno-
hí rodičia prichádzajú 
v týchto dňoch úpl-
ne vyčerpaní z práce, 
nie všetky rodiny majú 
rovnaké podmienky 
a možnosti na online 
vzdelávanie a to treba 
rešpektovať,“ dodala 
Katarína Hvizdová.  
  A čo hovorí na celú 
situáciu? „Priznajme 
si, že táto situácia nás 
všetkých zastihla ne-

pripravených, ale myslím si, že 

máme silu, vôľu a prostriedky na to, 
aby sme to spolu zvládli. Patríme ku 
generáciám, ktoré našťastie nezažili 
žiadnu veľkú katastrofu ako mnohé 
generácie pred nami. 
  Keď to zvládli naši starí a prastarí 
rodičia a zažili omnoho náročnejšie 
situácie, zvládneme to aj my. Je však 
potrebné naučiť našich žiakov, aby 
boli za svoju budúcnosť zodpovední, 
aby si samostatne plnili svoje úlohy a 
povinnosti, pretože je to o ich ďalšom 
živote. Som optimista a verím, že je v 
našich silách prekonať túto prekážku, 
nájsť v nej aj pozitíva, musíme však 
byť pracovití,  ohľaduplní a ľudskí.“ 
  Aj spomínaná angličtinárka Katarína 
Hvizdová sa už chce vrátiť do školy. 
„Kto by netúžil sa dnes vrátiť do nor-
málneho života? V prvom rade si však 
myslím, že by sme mali byť trpezliví 
a zodpovední. Mali by sme sa všetci 
zomknúť a len tak porazíme spoloč-
ného nepriateľa menom Covid 19.“ 

 (pn) 

Rodičia majú s deťmi 
doma čo robiť, aby im 
s učením pomohli 
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  Slovenčinárka Jana Mihaličová hovorí, že tohtoročná jar nám 
priniesla nový rytmus života. 

Jana Mihaličová: „Tohtoročná jar nám priniesla nový rytmus života“

  „Poznačení informáciami valiacimi sa z celého sveta sme zo dňa na deň 
zostali doma. Mnohí to nazvali väzením, iní konečne majú čas urobiť veci, 
ktoré odkladali dlhú dobu. Niekto sa možno aj potešil, pretože skutočne životne 
potreboval vypnúť. Dospelí majú však iný svet ako malí. Tí odrazu nechodia 
do školy, von s kamarátmi, zmenil sa kolobeh dní, hodín.
  V tejto náročnej dobe som skutočne stretávala ľudí, ktorí stále pracujú, 
prichádzajú domov večer, varia na druhý deň, učia s deťmi po večeroch. Je 
úplne normálne, že mi to rozprávali s napätím a nervozitou, aké je to náročné 

zastúpiť učiteľov a byť nápo-
mocným pri učení so svojimi 
deťmi. Mám dve dcéry, ôsmač-
ku a druháčku. Je obrovskou 
výhodou byť učiteľom v dobe, 
kedy treba doma pozmeniť re-
žim a doslova fungovať podľa 
rozvrhu hodín. 
  Doma sme neuvoľnili režim 
do svojvoľného prežívania 
dní, ale od rána sme si na-
stavili systém, raňajky, hodiny 
podľa rozvrhu, zadanie úloh 
pre mojich žiakov, medzi-
tým varenie, prestávky, pobyt 
vonku, prechádzky, bicykle, 
dokončenie úloh, hry doma. A 
tu vidím najväčší problém ako 
matka učiteľka. Tak málo detí 
sme stretávali vonku, málo v 
prírode, na bicykloch. 
  Čo robíte vo voľnom čase so 

svojimi deťmi? Táto rečnícka otázka nie je výčitkou. Je konštatovaním, že 
mnohí málo trávia voľný čas s deťmi. Naplniť voľný čas je predsa zmyslom 
domácej výchovy, ktorú mi v škole nikdy nemôžeme vyplniť za rodičov. Mnohé 
deti mi píšu, ako sa do školy tešia, a že im škola chýba. Je to príjemný pocit 
priateľstva medzi učiteľom a žiakmi. Aj moje dcéry sa už tešia do školy a ja 
tiež, škola je predsa druhý domov našich detí...
  Možno to bude nezabudnuteľný MDD, kedy nastúpime s úsmevom znova 
do školy...,“ napísala Jana Mihaličová.  

  Na návrat do školy a na normálne fungovanie sa teší prevažná 
časť učiteľov. Jednou z nich je aj slovenčinárka Andrea Kuz-
mová. 

Andrea Kuzmová: „Momentálne sme na čakačke, 
a to mi nevyhovuje. Na všetko sa čaká...“  

  „Áno, jasné, že sa už chcem vrátiť do školy. O návrate som ani na minútku 
nezapochybovala. Už po prvých dvoch týždňoch prerušenia vyučovania 
som v kútiku svojej duše stále dúfala, že už nastúpime opäť do školy, no 
nestalo sa. 
  Mám rada systém a poriadok. Momentálne sme na 
čakačke, a to mi nevyhovuje. Na všetko sa čaká...,“ 
povedala slovenčinárka Andrea Kuzmová.    
  A jej názor na celú situáciu? „Učím 23 rok, a 
také dlhé prerušenie vyučovania som nezažila. 
Ale ako sa hovorí, všetko je prvýkrát. Najdlhšie 
sme mali mimoriadne voľno v škole 2- 3 dni, a to 
po vyhlásení chrípkových prázdnin. Človek mieni, 
pán Boh mení. 
  Chápem i ministra. Nikto nečakal takúto situáciu. 
Je to úplne niečo nové, na čo sme neboli pripravení, 
a preto všetci improvizujeme. Vôbec mi nevyhovuje 
takýto spôsob výučby. Uprednostňujem osobný 
kontakt. Nehovorím, že sme sa nenaučili i nové veci 
v oblasti IKT. Myslím si, že už je IKT veľa. Všetci 
sedíme takmer nonstop pri počítačoch, a to je in?!,“ 
doplnila Andrea Kuzmová.    
  Ako učí v týchto dňoch slovenčinu? „So žiakmi sme spočiatku pracovali cez 
portál bezkriedy, kde žiaci dostávali zadania, vypracovali ich a následne zaslali 

späť. Keďže sme takmer všetci na Messengeri, tak sme využívali Messenger. 
Žiaci, ktorí neboli na Messengeri, tak so mnou komunikovali cez WhatsApp, 
Viber, mail i tel. Stále sme čakali, že nastúpime, no nestalo sa. Tak som bola 
opäť nútená hľadať iný spôsob, pretože cez Messenger dokážeme spolu 
komunikovať najviac ôsmi. Keďže sme sa chceli spolu všetci súčasne baviť, 
tak sme boli nútení komunikovať cez Zoom. 
  Zhodli sme sa na tom, že je to najľahší spôsob inštalácie, ktorý zvládnu i 

moji siedmaci. Jasné, že nie každý sa pripojí vo 
vopred dohodnutý čas, pretože i naši žiaci, to majú 
„voľajaké popletené“?! 
  Poniektorí ešte o 10.30 hod. dospávajú. Snažím 
sa to brať s humorom, neriešiť to a ospravedlniť ich. 
Aby som nezabudla, aspoň touto formou by som sa 
chcela poďakovať rodičom, že ma nahradili „osob-
ne“, pretože osobný kontakt je nadovšetko.“  
  Ako v týchto dňoch vníma žiakov? „Samozrejme, 
že individuálne. Po komunikácii s nimi, boli spočiat-
ku šťastní, že nechodia do školy. No po mesiaci už 
by poniektorí radšej nastúpili, pretože boli na nich 
kladené rôzne nároky, a nebolo ich málo. Sú žiaci, 
ktorí potrebujú nové informácie vysvetliť, objasniť, 
vrátiť sa k ním..., a to je momentálne problém. 
  Viem, že tento školský rok sa už nestretneme 
so žiakmi na 2. stupni v škole, okrem piatakov, no 
verím, že v septembri si budeme vzácnejší, pretože 

také dlhé odlúčenie sme ešte nezažili,“ uzavrela Andrea Kuzmová.
(pn) 
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  Darina Marková pracuje v Základnej umeleckej škole a deti učí 
v literárno-dramatickom odbore. Prerušenie štúdia z dôvodu 
pandémie ich zastihlo v čase najväčších skúšok. Mali pred sebou 
súťaže, divadelne prehliadky, triedne koncerty a festivaly. 

Darina Marková: „Situácia je pre nás - divadelníkov neradostná“

  „Žiaci sa v tomto období veľmi aktívne zapájali do každej vyučovacej hodiny. 
Pandémia nás všetkých presunula do domáceho prostredia a boli sme nútení 
prehodnotiť vyučovaciu látku a zvoliť čo najvhodnejší prístup, aby sme so 
žiakmi zvládali pokračovať v ťažiskových témach v literárno-dramatickom 
odbore. Keďže tento odbor je kontaktným 
odborom, ktorý obsahuje prednesové, 
pohybové a slovesné tvorivé činnosti, 
museli sme hľadať možnosti, ako tieto 
činnosti rozvíjať prostredníctvom online 
vyučovania,“ ozrejmila Darina Marková, 
ktorá sa teší z toho, že žiaci, sú aj napriek 
tomu, že majú množstvo úloh, ktoré musia 
zvládať zo základných či stredných škôl, aj 
naďalej aktívni aj na dramaťaku.  
  Pravidelne sa podľa dohodnutých 
termínov stretávajú on-line, diskutujú o 
zadelených úlohách, o ich vypracovaní, 
opakujú si texty divadelných hier. Žiaci 
vyrábajú doma rôzne reportáže, píšu texty, 
vyrábajú bábky a tvoria pohybové etudy. 
„Diskutujeme o literárnych dielach, ktoré v čase pandémie čítajú. Každú odo-
vzdanú úlohu majú vyhodnotenú a dostavajú spätnú väzbu o svojej činnosti. 
To, čo sme si na hodinách povedali hneď pri práci a jednotlivé úlohy sme mohli 
opakovať z rôznych pohľadov, teraz nám to trvá omnoho dlhšie. Myslím si, že 

spolupráca je veľmi dobrá, nakoľko zadané úlohy či online stretnutia spĺňa 98 
percent žiakov,“ doplnila Darina Marková. 
Podľa nej, táto situácia je pre nás - divadelníkov neradostná, aj keď sa môže 
zdať, že žiaci aj učitelia majú prázdniny. „Snažíme sa ďalej pracovať v možnos-
tiach aké máme, ale chýbajú nám spoločné stretnutia. Žiaci z LDO sú malými 
hercami, ktorí túžia po javisku, túžia byť v kontakte s divákmi, vidieť ďalších 
svojich kamarátov, čomu sa venovali, aký príbeh spracovali. Všetkým nám 
chýba fyzický kontakt, obyčajná detská hra, radosť zo spoločných stretnutí. 
Pozitíva v čase pandémie sú snáď len tie, že sme oveľa zdatnejší v práci 

s technológiami. Máme dostatok času 
na čítanie kníh a máme možnosť vidieť 
divadelné predstavenia z pohodlia svojej 
obývačky, nakoľko divadlá sprístupnili 
niektoré svoje predstavenia cez kanál 
Youtube.“
  Rovnako ako aj iní učitelia, aj Darina 
Marková odpovedala na otázku, či 
chce vrátiť do školy... „Chceme sa vrátiť 
čo najskôr do pôvodného, aktívneho, 
veselého života. V oblasti školstva sú 
nejasné odpovede ako sa vrátiť. Ako 
zabezpečiť všetky tie bezpečnostné 
opatrenia. Sledujem vyhlásenia ministra 
školstva, ktoré sú tiež nejasné. Vždy sa 
riešia len žiaci MŠ a ZŠ. Okolo ZUŠiek 

je zatiaľ ticho. Osobne si neviem predstaviť kolektívne vyučovanie v triede, 
aby sme dodržiavali odstup 2 metre, alebo učili prednes s rúškom na tvári. 
Želám si spolu so žiakmi, aby sme sa mohli vrátiť čo najskôr a hlavne vidieť 
si z návratu radosť v tvári,“ uzavrela Darina Marková. 

  Telocvikár Robert Franko priznáva, že táto doba je zvláštna, ale je to realita 
dnešných dní. „Pôvodne sme mali byť doma a učiť z domu dva týždne a už to 
sú dva mesiace. My na ZŠ Komenského učíme online pomocou internetového 
portálu www.zborovňa.sk. Ja sa pridržiavam svojho rozvrhu hodín a podľa 
toho dávam svojím žiakom jednotlivé úlohy a preberám s nimi nové učivo. 
Žiaci v mojej triede spolupracujú so mnou, ale aj s mojimi kolegami vzorne. 
To isté platí aj o rodičoch,“ ozrejmil Robert Franko. 
  So svojimi žiakmi je počas celého „korona obdobia“ v telefonickom alebo 
elektronickom spojení. „Rodičia to tiež nemajú ľahké, ale zvládajú to. Sám 
som doma s dvoma synmi v predškolskom veku, ktorí sú plní energie, takže 
plne chápem ich situáciu. Práca s deťmi mi chýba, ale musím rešpektovať 
rozhodnutie ministerstva školstva a vlády,“ uzavrel Robert Franko.        (pn)

  Viera Kačuriaková učí v Základnej umeleckej škole hru na klavír. 
Priznáva však, že počas svojej 40 ročnej pedagogickej praxe 
takúto situáciu nezažila. 

Viera Kačuriaková: „Počas svojej 40 ročnej 
pedagogickej praxe som takúto situáciu nezažila“

  „Myslím, že to zaskočilo všetkých ľudí rôznych povolaní vo svete. Na situáciu, 
ktorá sa vo vyučovaní, v mojom prípade v hre na klavír vyskytla, som musela 
(podobne ako aj moji kolegovia) hľadať iné spôsoby vyučovania. Najefektívnej-

ší sa mi javil spôsob  online 
výučby, pri ktorom som 
však musela prihliadať na 
to, že nie každému žiakovi 
tento spôsob vyučovania 
vyhovoval. Tým žiakom, 
ktorí dokázali samostatnej-
šie pracovať to vyhovovalo. 
Iným, ktorí boli zvyknutí na 
väčšiu pomoc pedagóga v 
škole, robil tento spôsob 
väčší problém,“ zhodnotila 
učiteľka Viera Kačuria-
ková. 
  Napriek tomu však do-
kázala spolu so žiakmi a 
za pomoci rodičov vytvoriť 
videonahrávky, z ktorých 

zostavila domáci koncert. „Týmto spôsobom pracujú aj moji kolegovia a 
prinášajú virtuálne koncerty, ktoré si môže verejnosť popočúvať na stránke 
zussvidnik.edupage.org.  Aj napriek týmto výsledkom sa všetci tešíme do školy, 
ktorá chýba nám všetkým - žiakom i učiteľom,“ uzavrela Viera Kačuriaková. 

Robert Franko: „Práca s deťmi mi chýba“
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  Ak ste v uplynulých dňoch kupovali alebo v týchto dňoch 
kupujete priesady či kvety na vysadenie, ak niečo nemajú v 
jednej predajni, iste uznáte, že sa poriadne obeháte, aby ste si 
to prípadne kúpili v druhej. Ak to, čo chcete, navyše nemajú ani 
v nej, utekáte zas do ďalšej. 

Nekonečný príbeh svidníckej mestskej tržnice: 
Ako s ňou súvisí koronakríza? Aké boli sľuby? Aká je realita? 

  No a zdá sa, že niečo podobné nás 
všetkých čaká aj v priebehu tohto 
roka, napríklad pri nákupe čerstvej 
zeleniny či ovocia. Bežne na takéto 
nákupy slúžia mestské tržnice, ktoré 
síce kvôli koronavírusu boli istý čas 
zatvorené, no momentálne už sú 
znovu v prevádzke. 

  Vo Svidníku však tržnica nefunguje 
už poriadne dlho, primátorka mesta 
Marcela Ivančová ju riešila ešte ako 
poslankyňa a už takmer rok a pol ju 
rieši aj ako primátorka. Svidník však 
tržnicu stále nemá a zdá sa, že ju ani 
tak skoro nebude mať. Priestor na 
autobusovej stanici sa neujal a návyk 
Svidníčanov i ľudí z okolia, že tržnica 
je pri kine, pomaly, ale isto upadá do 
zabudnutia. 
  Poďme sa však, na zdá sa nekončia-
cu ságu, okolo tržnice pozrieť bližšie. 
Mestské trhovisko pri Dome kultúry 
bolo zrušené v roku 2018, keď sa celé 
priestranstvo Parku Ludvíka Svobo-
du rekonštruovalo. Mesto predtým 
zriadilo nové trhové mieste, v areáli 
autobusovej stanice, no nikto tam 
nikdy nenakupoval, lebo tam nikto 
nikdy nič nepredával. 
  To, že bývalé vedenie mesta pri 
projekte rekonštrukcie spomínaného 
Parku Ludvíka Svobodu zabudlo na 
umiestnenie tržnice, kritizovala vte-
dajšia mestská poslankyňa Marcela 
Ivančová. Po nástupe do funkcie pri-
mátorky v decembri 2018 vo svojom 
záujme o tržnicu neustala. 
  Začiatkom roku 2019 tržnicu pripo-
menula mestská poslankyňa Katarína 
Siváková. „Je tu jar a prichádza 
obdobie, kedy už sme zvyknutí 

na prevádzku trhoviska. Chcem 
sa preto opýtať na to, čo zaujíma 
množstvo ľudí v meste, kde bude 
zriadená tržnica?“ pýtala sa po-
slankyňa Katarína Siváková, ktorú 
zaujímalo aj to, či už mesto eviduje aj 
záujemcov o predaj na tržnici. 
  Primátorka Marcela Ivančová rea-

govala, že mesto má riešenie, ako 
zabezpečiť tržnicu. Platilo pritom to, 
čo platí aj dnes, že mesto Svidník 
má zriadené dve trhové miesta, 
jedno pri Dome kultúry a druhé v 
areáli autobusovej stanice SAD. 
„Členovia komisie výstavby majú 
záujem si osobne prejsť všetky 
potenciálne trhové miesta. Tr-
hovisko má podľa názoru mesta 
byť v lokalite, ktorá je čo najlep-

šia pre občanov i podnikateľov a 
zároveň by prispievala k atmosfére 
exteriérového predaja, ktorá nám v 
meste teraz chýba,“ doplnila vlani 
začiatkom roka PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová. 
  Po asi mesiaci, konkrétne v máji mi-
nulého roku sme napísali, že vo Svid-
níku predsa len budeme mať tržnicu. 
Konštatovali sme, že po interpelácii 
poslankyne Kataríny Sivákovej, ktorá 
sa na aprílovom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva vo Svidníku zaujímala 
o to, či mesto plánuje zriadiť tržnicu, 
sa veci pohli. 
  Medzitým s návrhom využiť na účel 
zriadenia tržnice plochu pri Dome 
kultúry prišiel poslanec Vladimír Kali-
ňák. Podľa slov PR manažérky mesta 
Svidník Kristíny Tchirovej z mája 
minulého roku sa tento návrh javí 
ako schodný a po miestnej obhliadke 
aj bol schválený členmi Komisie vý-
stavby, územného rozvoja, dopravy 

a životného prostredia. „Tržnicu na 
mieste trávnatej plochy pri Dome 
kultúry chceme zriadiť v najbliž-
ších dňoch. Na prechodné obdobie 
budú použité na predaj pôvodné 
stánky, pretože sa pripravuje archi-
tektonický návrh novej tržnice aj s 
novými stánkami. Je predpoklad, 
že vytvoreniu nového trhového 
miesta sa budeme venovať na 
najbližšom riadnom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v júni,“ 
informovala nás v máji 2019 Kristína 
Tchirová.
  Prešlo celé leto a na prelome sep-
tembra a októbra minulého roka sme 
sa o tržnicu na našich stránkach 
zaujímali opäť. Vedenie Svidníka vo 
vyjadrení pre naše noviny vyhlásilo, 
že na znovuotvorení tržnice v meste 
Svidník im záleží, no v roku 2019 v 
prevádzke nebude. „Na tom, aby 
tržnica bola v lokalite okolo Domu 
kultúry, sa zjednotili členovia sta-
vebnej komisie a odborní zamest-
nanci úradu. V lokalite za Domom 

kultúry na križovatke Bardejovskej 
a Pionierskej ulice budú osadené 
stánky s moderným dizajnom. 
Návrh bude predložený poslanec-
kému zboru a po jeho schválení 
bude možné pristúpiť k nákupu 
stánkov a samotnej realizácii trž-
nice,“ vysvetlila v závere septembra 
2019 PR manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová. 
  My však dodajme, že mestský 
poslanecký zbor rokoval v polovici 
septembra a najbližšie má podľa 
plánu rokovať v decembri. Z toho 
vlani v jeseni viac než zrejmé, že do 
konca roka 2019 nielenže nestihnú 
zakúpiť stánky, ale ak by ich aj za-
kúpili, v zimnom období tržnice nikdy 
nefungovali. 
  Ako sme už uviedli, problematikou 
zriadenia mestskej tržnice sa vlani 
zaoberala aj Komisia výstavby. V júni 
2019 bolo jej členom predstavených 
niekoľko variantov trvalého aj dočas-

ného umiestnenia. Ako najvhodnejší 
variant dočasného umiestnenia trž-
nice bola podľa grafi ckých návrhov 
arch. Mochnackého lokalita za kinom. 
„V tejto lokalite je možné umiest-
niť doposiaľ používané predajné 
stánky. Ako najvhodnejší variant 
trvalého umiestnenia tržnice je lo-
kalita, ktorá čiastočne zasahuje do 
trávnatej plochy územia novovybu-
dovaného parku fi nancovaného z 
prostriedkov EÚ, a z toho dôvodu 
bude potrebné obstarať potrebné 
súhlasy príslušných orgánov. Ná-
vrh tržnice bol prerokovaný bez pri-
jatých záverov,“ napísali v zápisnici 
zo svojho rokovania členovia Komisie 
výstavby, ktorí sa v septembri 2019 
mestskou tržnicou opäť zaoberali. K 
návrhu vhodných typov predajných 
stánkov na tržnici komisia prijala 
uznesenie, ktorým sa zhodla na mo-
dernejšom type predajných stánkov, 
ako bolo v prílohe tejto zápisnice. 
Zápisnicu na webovej stránke mesta 
Svidník zverejnili, no prílohu nie... 
  A aká je situácia dnes, teda v máji 
2020? „V uplynulom období sme 
sa zoberali zriadením trhoviska 
za Domom kultúry a jeho príprava 
bola v konečnom štádiu. Výber 
stánkov a cenová ponuka od zho-
toviteľov boli vo fáze riešenia, ich 
výberom sa zaoberala aj Komisia 
výstavby. Našim úmyslom bolo v 
čase jari trhovisko reálne zriadiť, 
ale „korona kríza“ priniesla opatre-
nia na šetrenie a teda iné priority. 
V čase, keď občania nakupujú čer-
stvú zeleninu na iných miestach, 
nie je nevyhnutné investovať do 
nákupu stánkov. Považujeme za 
prirodzené a aj rozumné, že sa s 
fi nančnými prostriedkami skôr ráta 
na opravách chodníkov a komuni-
kácií. Primátorka mesta Svidník 
sa myšlienkou zriadenia trhoviska 
zaoberala ako poslankyňa aj ako 
primátorka a stále je to dôležitá 
téma, ktorú chce riešiť,“ napísala 
nám minulý týždeň PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová. 
  Faktom ale je, že aj nami uvádzané 
vyjadrenia z predošlého obdobia 
jasne potvrdzujú, že ohľadom tržnice 
bolo všetko jasné. Mestský poslanec-
ký zbor mal potrebné náležitosti naj-
neskôr prerokovať vlani koncom tohto 
roka, resp. začiatkom tohto roka.
   Žiaľ, poslanci rokovali viackrát, 
no zo strany vedenia mesta žiaden 
nákup stánkov a ani nič súvisiace s 
tržnicou na ich rokovanie predložený 
nebol. A to vlani v jeseni a ani začiat-
kom tohto roka, žiadna koronakríza 
na Slovensku a ani v našom regióne 
nebola...                                     (ps)

Tržnica pri kine nefunguje ani túto jar...

Primátorka Marcela Ivančová
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  12. máj je Medzinárodný deň sestier a 5. máj Medzinárodný deň 
pôrodných asistentiek. Sieť nemocníc Svet zdravia a vedenie 
svidníckej nemocnice sa rozhodlo vyjadriť svoje ĎAKUJEM a 
úctu všetkým sestrám aj trocha výnimočne.

Sestrám a pôrodným asistentkám vyjadrili ĎAKUJEM výnimočným spôsobom  
3487 sŕdc, starostlivých párov rúk, chápajúcich očí a úst

  „Sestry a pôrodné asistentky, ste srdcom našej zdravotnej starostlivosti. Tento 
rok sme sa rozhodli spočítať, akí srdciari v našej sieti nemocníc a polikliník 
sme. A chceme Vám povedať ĎAKUJEM 3487-krát! Presne toľko sestier a pô-
rodných asistentiek aktuálne pracuje v sieti ProCare a Svet zdravia. 3487 sŕdc. 
3487 starostlivých párov rúk, chápajúcich očí a úst, ktoré prinášajú pacientom 

i slová povzbudenia a 
útechy,“ povedal sestrám 
a pôrodným asistentkám 
generálny riaditeľ Svet 
zdravia a ProCare Vla-
dimír Dvorový. Sieť tak 
pripravila špeciálne sto-
jany s poďakovaním a so 
všetkými menami sestier 
a pôrodných asistentiek 
pracujúcich v ProCare a 
Svet zdravia.

  Tento rok je pre 
dve veci zároveň 
veľmi špecifi cký 

  „V prvom rade patrí 
Vám. Svetová zdravot-
nícka organizácia vy-
hlásila rok 2020 za rok 
všetkých sestier a pôrod-
ných asistentiek, keďže 
prešlo okrúhlych 200 
rokov od narodenia Flo-
rence Nightingale - zdra-
votnej sestry, ktorá zme-
nila tvár ošetrovateľstva. 
Organizácia takto chcela 
vyzdvihnúť význam Vašej 

práce a veľkého prínosu pre spoločnosť. A zároveň je tento rok náročnejší, ako 
hociktorý predošlý, lebo bojujeme s vírusom, o ktorom sme ešte donedávna 
nič nevedeli. Vaša pomoc je pri zvládnutí tejto epidémie nenahraditeľná. Toto 
všetko sme Vám chceli povedať odznakom, ktorý, dúfam, budete s hrdosťou 
nosiť,“ prihovoril sa sestrám a pôrodným asistentkám Vladimír Dvorový.
  Sestry boli zároveň obdarované aj sladkým potešením vo forme srdiečkovej 
torty.
  „Milé sestry a pôrodné asis-
tentky, ste nositeľkami kaž-
dodenného svetla nádeje 
a pomoci, ktorú u Vás vidia 
naši pacienti. Spolu so svojimi 
kolegami lekármi, praktickými 
sestrami, ošetrovateľmi, sa-
nitármi, či ostatnými zdravot-
níckymi a nezdravotníckymi 
pracovníkmi vytvárate pevný 
pilier ošetrovateľskej zdravot-
nej starostlivosti. 

  Ďakujeme všetkým našim sestrám za 
všetko krásne, potrebné, čo každý deň  
robíte pre našich pacientov, za Vašu 
vľúdnosť, trpezlivosť, pokoru a lásku, 
ktorú venujete každému pacientovi. 
Prajeme Vám do ďalších dní Vašej 
obetavej práce, aby boli naplnené 
úsmevmi spokojných pacientov a do 
ďalších rokov Vášho života hlavne pev-
né zdravie a spokojnosť,“ praje svojim 
sestrám a pôrodným asistentkám 
vedenie svidníckej nemocnice.

Jana Fedáková, 
komunikačný špecialista
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  „Sme vo vládnej koalícii a sme preto spokojní s výsledkami 
volieb,“ takto začal náš rozhovor podpredseda hnutia Sme rodina 
Josef Vašuta. Obhliadol sa za parlamentnými voľbami, ktoré sa 
konali 29. februára a po ktorých sa hnutie na čele s Borisom 
Kollárom stalo nielen parlamentnou, ale i vládnou stranou. 

Svidníčan Josef Vašuta sa dostal do parlamentu - ako poslanecký asistent
„Chcem to využiť na pomoc nášmu regiónu“

  „Plno ľudí, plno neprajníkov sa 
nám smialo, že Boris Kollár aký je a 
neviem čo, no a napokon Boris Kollár 
je predseda Národnej rady SR, teda 
druhý najvyšší ústavný činiteľ. Je 
akceptovaný, čo som si aj sám všimol 
v Národnej rade, keď som pri ňom 
minulý týždeň bol. Akceptovaný je aj 
opozíciou, aj koalíciou, proste je to 
človek, ktorý vie spájať, a to je pod-
statné,“ vyhlásil v rozhovore pre naše 
noviny Svidníčan Josef Vašuta, ktorý 
pred parlamentnými voľbami počúval 
množstvo otázok o tom, prečo ako 
podpredseda hnutia, v ktorom mal 
na starosti budovanie regionálnych 
štruktúr, takisto nekandidoval na 
poslanca Národnej rady SR. 
  V našom rozhovore to Josef Vašuta 
priznal a na otázku, prečo teda nekan-
didoval, reagoval takto: „Nekandido-
val som z morálneho hľadiska. Kan-
didatúru mi pritom ponúkol samotný 
Boris Kollár, ktorý po tom, ako som 
mu oznámil moje rozhodnutie, veľmi 
ocenil, ako som sa rozhodol. Povedal 
mi, že niekto by za touto funkciou 
poslanca skákal po zemi, škriabal 
po dverách, ale ja som z morálneho 
hľadiska nechcel, pretože keď chcem 
byť určitým vzorom, tak som z morál-
neho hľadiska nešiel kandidovať do 
Národnej rady SR.“ 
  Parlamentné voľby vykryštalizovali 
nielen nový parlament, ale i novú 

vládu na čele s premiérom Igorom 
Matovičom. Parlament rokuje od pr-
vého dňa a veľmi blízko k nemu má 
aj Svidníčan Josef Vašuta, ktorý je, 
ako sme už uviedli, podpredsedom 
druhej najsilnejšej vládnej strany, 
teda hnutia Sme rodina. V uplynulých 
dňoch sa stal asistentom poslanca 
Národnej rady SR za hnutie Sme 
rodina Ľuboša Krajčíra. „Asistentom 
som sa stal, pretože chcem pracovať 
v politike, chcem byť platný v politike a 
hlavne mám určitú víziu, ktorú chcem 
naplniť, pretože chcem pomôcť to-
muto regiónu,“ vyhlásil Josef Vašuta, 
v rozhovore s ktorým sa k jeho vízii 
ešte dostaneme, no teraz na chvíľku 
ostaneme pri tom, ako sa k postu po-
slaneckého asis-
tenta dostal. 
  „Chcem byť pro-
spešný a chcem 
byť v dianí hlav-
ne. Pán poslanec 
Ľuboš Krajčír sa 
venuje regionálnej 
politike a verejnej 
správe. Je vicesta-
rosta bratislavskej 
Dúbravky, veľmi 
šikovný a po tej 
regionálnej strán-
ke i po stránke ve-
rejnej správy sa 
mám od neho čo 

učiť. Dáva mi teda určité skúsenosti, 
ktoré ja môžem tiež využiť neskôr, 
pretože momentálne nie som nejaký 
odborník na verejnú správu, ale som 
človek, ktorý vybudoval hnutiu Sme 
rodina regionálne štruktúry. 
  Podarilo sa mi to za tri a pol roka 
a naozaj má naše hnutie spomedzi 
subjektov vládnej koalície najlepšie 
regionálne štruktúry. Toto bol môj 
bonus, že som pre naše hnutie urobil 
kus poctivej práce, aby si ma pán 
poslanec Krajčír vybral za svojho 
asistenta,“ vyhlásil čerstvý poslanec-
ký asistent Josef Vašuta, ktorý hovorí, 
že Ľubošovi Krajčírovi chce dávať 
návrhy a podnety na to, aby sa svid-
nícky región, ale i ďalšie regióny na 
východnom Slovensku rozvíjali. 
  „Mám v hlave množstvo projektov, 
o ktoré sa chcem zasadiť, budem ich 
predkladať práve pánovi poslancovi 
Krajčírovi a takto spoločne, spolu s 
ďalšími sa budeme snažiť o ich pre-
sadenie,“ podotkol Josef Vašuta, no 

projekty zatiaľ 
konkret izovať 
nechcel, aby to 
n iekto nebral 
ako sľuby. 
  Dodal len, že 
to budú projekty 
zamerané pre-
važne na pôdo-
hospodárstvo a 
ako poslanecký 
asistent sa bude 
v práci pre po-
slanca Ľuboša 
Krajčíra najviac 
zameriavať na 
Prešovský a Ko-
šický kraj. 
  V objektoch Ná-

rodnej rady SR má poslanec Ľuboš 
Krajčír spolu so svojim asistentom 
Josefom Vašutom vlastnú kanceláriu, 
rovnako ako všetci ostatní poslanci. 
Aktuálne je však vstup do objektov 
Národnej rady SR umožnený len 
poslancom a zamestnancom Národ-
nej rady SR. Asistenti si ešte nejaký 
ten čas kvôli pandémii koronavírusu 
musia počkať. „Napriek tomu som 
so svojim poslancom mal poradu 
v utorok i v stredu minulý týždeň, 
povedal som mu, čo by som chcel 
urobiť pre tento región, dali sme 
si to na papier, a to je asi všetko,“ 
ozrejmil Josef Vašuta, ktorý je ako 
asistent poslanca Národnej rady SR 
platený zo štátu a funkcia asistenta 
mu umožní neobmedzený vstup do 
Národnej rady SR. „Budem môcť 
chodiť, kam len budem chcieť, čo som 
napríklad kvôli opatreniam súvisiacim 

s koronavírusom uplynulý týždeň ešte 
nemohol. Potreboval som sa však 
stretnúť s predsedom Národnej rady 
SR Borisom Kollárom, tak som mu-
sel mať výnimku, ktorú som dostal,“ 
priznal Josef Vašuta, ktorému funkcia 
poslaneckého asistenta pre aktuálne 
štvorročné funkčné obdobie otvára 
dvere do veľkej politiky. 
  „Doslova,“ potvrdil v našom rozhovo-
re a podotkol, že bude mať možnosť 
stretnúť sa s kýmkoľvek z najvyšších 
politických predstaviteľov, vrátane 
poslancov, ministrov či štátnych 
tajomníkov. „Ako som už viackrát 
povedal, tieto kontakty by som chcel 
využiť na to, aby som pomohol tomuto 
regiónu.“ 
  V rozhovore s podpredsedom hnutia 
Sme rodina Josefom Vašutom sme sa 
dotkli aj témy personálnych výmen, 
ktoré verejnosť s napätím očakáva 
po každých voľbách. Zvlášť po par-
lamentných voľbách sú nepísaným 
pravidlom personálne zmeny vo 
vedení štátnych úradov a inštitúcií. 
Josefa Vašutu sme preto pýtali aj na 
túto tému. „Pripravujú sa určite zme-
ny, v prvom rade sa však pripravuje 
zákon, pretože máme veľa otázok, 
prečo nemeníme vedenia úradov z 
bývalých strán. Chcem však podo-
tknúť, že my v hnutí Sme rodina nie 
sme tým hnutím, že každý, kto je zo 
Smeru či z SNS je zlý. My odborní-
kom otvárame dvere, chceme, aby 
boli na pozíciách odborníci, nemusia 
byť hneď politickí nominanti a toto je 
základ,“ zdôraznil postoj hnutia Sme 
rodina k personálnym povolebným 
výmenám v okresoch Josef Vašuta, 
podľa ktorého sa zatiaľ nedá povedať 
nič konkrétne napríklad ani len o vý-
mene na poste prednostu Okresného 
úradu vo Svidníku, ktorý momentálne 
zastáva Jozef Baslár ako nominant 
dnes už bývalej strany SMER-SD. 
„Je vytvorený kľúč rozdelenia funk-
cií, ktorý však nie je na zverejnenie. 
V koalícii ho však máme a určite v 
blízkej dobe budú všetci vedieť, kto 
bude prednostom.“ 
  Podpredseda hnutia Sme rodina Jo-
sef Vašuta ešte potvrdil, že aj v našom 
okrese už tri koaličné strany rokujú a 
čaká sa na štvrtú. „Je to SaS, je to Za 
ľudí a naše hnutie Sme rodina, no a 
momentálne sa pripravujeme aj na 
štvrtého partnera, ktorým je hnutie 
OĽaNO. Nie je tu zatiaľ žiaden špe-
cifi cký človek z tohto hnutia, aby bolo 
jasné, že on reprezentuje toto hnutie, 
takže vydržíme,“ uzavrel rozhovor pre 
naše noviny podpredseda hnutia Sme 
rodina a poslanecký asistent Josef 
Vašuta.                                       (ps)

Svidníčan Josef Vašuta s predsedom Národnej 
rady SR Borisom Kollárom
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  Karol Richvalský na poste vedúceho Odboru výstavby, život-
ného prostredia a správy majetku Mestského úradu vo Svidníku 
končí! V rozhovore pre naše noviny to potvrdil on sám, ale aj PR 
manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.

Karol Richvalský na Mestskom úrade vo Svidníku končí!

  Karol Richvalský neodstupuje len z funkcie vedúceho odboru, ale odchádza 
z Mestského úradu úplne. „Zamestnanec má právo rozhodnúť sa pre 
ukončenie pracovného pomeru, a preto rozhodnutie pána Richvalského 
akceptujeme,“ reagovala pre naše noviny PR manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová s tým, že v súčasnosti pracujú na obsadení funkcie referenta 
odboru, ktorý by bol posilou pre odbor výstavby. 
  Svoj odchod z funkcie vedúceho Odboru výstavby, životného prostredia a 
správy majetku, ale i celkovo z Mestského úradu vo Svidníku nám potvrdil aj 
samotný Karol Richvalský. „Áno, odchádzam na základe vlastného roz-
hodnutia do súkromnej sféry,“ povedal Karol Richvalský a nás zaujímalo, 
kto ho na poste vedúceho odboru výstavby, ktorý patrí medzi najvyťaženejšie 
spomedzi odborov mestského úradu, nahradí. „Karol Richvalský je v sú-
časnosti stále vedúcim Odboru výstavby, životného prostredia a správy 
majetku, na obsadení funkcie, ktorá sa uvoľní, pracujeme,“ poznamenala 
Kristína Tchirová.

  Podľa našich informácií je Karol Richvalský ak-
tuálne práceneschopný a do konca mája má ešte 
vyčerpať dovolenku. K poslednému májovému 
dňu na svidníckom Mestskom úrade defi nitívne 
skončí. Podľa informácií, ktoré nám poskytol on 
sám, nebude ani na tohtotýždňovom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku. 
  Pripomeňme, že Karola Richvalského za pove-
reného vedením spomínaného odboru poverila 
primátorka Marcela Ivančová vlani v januári po 
tom, čo z funkcie odvolala dlhoročného vedúceho 
Ľuboša Čepana. Ten dnes pôsobí na Okresnom 
úrade vo Svidníku a Karol Richvalský sa neskôr, 
po tom, čo úspešne absolvoval výberové konanie, 
stal plnohodnotným vedúcim odboru. 
  Teraz by ho mal podľa našich informácií do-
časne nahradiť prednosta Mestského úradu vo Svidníku Miroslav Novák, 
a to, samozrejme, do chvíle, kým sa vedeniu mesta podarí nájsť nového, 
plnohodnotného vedúceho. 

(ps)

  Spojili sily pre dobrú vec a zabezpečili, aby skladové zásoby 
zo školských jedální materských a základných škôl v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta Svidník s exspiráciou do 31. mája 
dostali ešte svoje využitie. 

Skladové zásoby potravín zo škôl rozdali  

  Mesto Svidník v spolupráci s Občianskym združením MINORITY SK odovzdali 
potravinovú pomoc pre občanov z marginalizovanej skupiny na Festivalovej 
ulici vo Svidníku. OZ MINORITY v spolupráci s Potravinovou bankou  zabez-
pečili aj ďalšie potraviny, ktoré odovzdali do Detského domova Svidník, Senior 
domu Svida a Gréckokatolíckej charity sv. Faustíny. 
Presné zloženie darovaných potravín obyvateľom na Festivalovej ulici vo 
Svidníku.
  Potraviny: 20 kg múka, 6 ks  strúhanka, 12 kg džem s kúskami ovocia, syr 
eidam tehla 400 g - 10 ks, syr tavený 100 g - 15 ks,  6 ks puding kakaový 250 
g, croissanty 20 ks, zemiaky - 6 vriec (á 25 kg), kapusta - 5 ks (3 kg).

 (msú)

   V uplynulých dňoch na svid-
níckych základných školách 
prebiehal prevažne elektronic-
ký zápis prvákov. A koľko prvá-
kov jednotlivé školy zapísali?

Koľkých prvákov 
zapísali?

   Cirkevná základná škola sv. Juraja 
vo Svidníku zapísala 12 prvákov, 
Spojená škola  vo Svidníku eviduje 
22 budúcich prvákov. Čo sa týka škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Svidník, počet budúcich prvákov je 
takýto: 
   Základná škola 8. mája 15 žiakov, 
Základná škola Karpatská 26 žiakov 
a Základna škola Komenského 32 
žiakov. 
   Tieto počty budúcich prvákov však 
ešte nemusia byť defi nitívne, pretože 
k septembru sa môžu ešte zmeniť, 
napríklad i preto, že niektorí prváci 
môžu dostať odklad nástupu do prvé-
ho ročníka.                                 (pn)

   Meno prípadného nového riaditeľa Technických služieb mesta 
Svidník stále nepoznáme. 

Spoznáme nového riaditeľa už v stredu 20. mája?

   A to i napriek tomu, že v uplynulý 
piatok sa stretli členovia výberovej 
komisie. Podľa informácií, ktoré nám 
poskytla PR manažérka mesta Svid-
ník Kristína Tchirová, členmi výbero-
vej komisie sú mestskí 
poslanci Jozef Poperník, 
Vladimír Kaliňák a Kamil 
Beňko, vedúci Odbo-
ru financií Mestského 
úradu vo Svidníku Ni-
kolaj Vlčinov a Ján Iľov 
z Technických služieb 
mesta Svidník. 
   Zišli sa, ako sme už 
uviedli, v uplynulý piatok 
popoludní a aký je záver 
ich stretnutie, nevieme, 
pretože Kristína Tchirová 
nám cez víkend bližšie 
informácie nevedela po-
skytnúť s tým, že členo-
via komisie sa opäť zídu 

v pondelok, no a to už bolo po uzávier-
ka tohto vydania našich novín.
   Zatiaľ teda zopakujme len to, čo 
je všeobecne známe. Dlhoročný 
riaditeľ Technických služieb mesta 

Svidník Michal Pich sa rozhodol pred 
odchod do dôchodku. Do výberového 
konania na miesto riaditeľa sa prihlá-
sili traja uchádzači. Ich mená nám z 
Mestského úradu neprezradili, no 
avizovali, že predpokladaný nástup 
nového riaditeľa je 1. jún. 

   Na návrh primátorky 
mesta ho však musí 
schváliť Mestské za-
stupiteľstvo, a to sa 
zíde v stredu 20. mája. 
Návrh na vymenova-
nie riaditeľa Technic-
kých služieb však vo 
zverejnenom progra-
me zasadnutia svid-
níckych mestských 
poslancov nefi guruje. 
Možné je však aj to, 
že výberové konanie 
nebude úspešné a 
bude sa musieť zo-
pakovať. 

 (ps)
Dlhoročný riaditeľ Technických služieb mesta Svidník 

Michal Pich sa rozhodol odísť do dôchodku
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  Problémy s veľkoobjemovými kontajnermi vo Svidníku pretr-
vávajú. Ofi ciálne ich nové vedenie Svidníka z ulíc mesta stiahlo 
takmer pred rokom, no čas od času ich ľuďom vrátia. 

Bez veľkoobjemových kontajnerov vzniká čoraz viac čiernych skládok

 MESTO PRICHÁDZALO O PORIADNY BALÍK PEŇAZÍ
 Veľkoobjemové kontajnery mali slúžiť prevažne na zelený odpad z dvorov 
rodinných domov. Našlo sa v nich ale skutočne všeličo. „Vidíme, kto nám 
tam ten odpad hádže, čiže sú to poväčšine stavebné fi rmy a občania, 
dovolím si tvrdiť, nie z mesta Svidník, ale samozrejme, za vývoz tohto 
odpadu platia občania mesta Svidník,“ viackrát tvrdila primátorka Svidníka 
Marcela Ivančová, podľa ktorej tak mesto prichádzalo o poriadny balík peňazí, 
a tak si povedalo dosť. „Odhadovaný náklady za kontajnery tento rok je 
vyše 60-tisíc eur, a to len za uloženie odpadu na skládke. Sú to naše 
spoločné peniaze a jednoducho vyvážame si ich na skládku,“ tvrdila ešte 
vlani Marcela Ivančová, no a kontajnery z ulíc Svidníka, konkrétne z lokalít s 
rodinnými domami, stiahli. 
  Aj po takmer roku sa však zdá, že ľudia si na život bez veľkoobjemových 
kontajnerov zvykajú stále veľmi pomaly. „No určite, že chýbajú,“ povedal 
starší Svidníčan a pridal sa aj ďalší. „Ja si myslím, že to je chyba, keď ich 
stiahli, lebo ľudia boli naučení na tieto veci, no a teraz vidíme, že sa 
rôzne skládky robia.“

***
NELEGÁLNE SKLÁDKY V OSTATNÝCH TÝŽDŇOCH 

A MESIACOCH VYTVÁRAJÚ OPÄŤ
  A takto to aj naozaj vyzerá. Len pár desiatok metrov od miesta, kde bol dlhé 
roky umiestený jeden z veľkoobjemových kontajnerov a kde už nelegálne 
skládky v minulosti boli, sa nelegálne skládky v ostatných týždňoch a mesia-
coch vytvárajú opäť. „Viete, ako to chodí, jeden niečo vyvezie, druhý sa ho 
spýta: môžem? A on povie: áno, samozrejme. Čiže často sami sebe si ľu-
dia podávajú zlú informáciu,“ takto komentoval tvorbu nelegálnych skládok 
PR manažérka mesta Svidníka Kristína Tchirová, pričom podľa nej sú to mini 
čierne skládky. Mnohí Svidníčania však majú iný názor. „Kontajnery by mali 
byť. Ľudia vozia odpad kadiaľ tadiaľ a vidím popod stromy nahádzaný 

odpad kdekoľvek,“ vyhlásil starší Svidníčan, a tak sa zdá, že vo Svidníku 
platí - ťažko s kontajnermi a ešte ťažšie bez nich. PR manažérka Svidníka 
Kristína Tchirová aj v kontexte s tvorbou nelegálnych skládok na margo toho, 
či mesto predsa len neplánuje kontajnery vrátiť do ulíc, povedala: „Berieme 
to tak, že už keď sme do toho vstúpili, tak nebudeme cúvať.“
  S nelegálnymi skládkami teraz musia bojovať úradníci a mestskí policajti. 
Ľudia si zasa musia zvyknúť, že na odpad zo svojich dvorov budú mať kon-
tajnery i naďalej vyhradené len párkrát v roku. „Ľudia začali akceptovať, 
že tie kontajnery tam nie sú stále a my ich zase na oplátku z času na 
čas dávame vonku. Hlavne vtedy, keď očakávame jarné upratovanie, 
či jesenné upratovanie,“ dodala Kristína Tchirová a my pripomeňme, že aj 
minulý týždeň samotné mesto informovalo, že v kontajneroch na zelený odpad 
znovu našli skutočne všeličo. 
  Aj na sociálnych sieťach sa i preto objavili názory, že riešením by možno 

bolo vrátenie kontajnerov a osadenie 
kamier. Tie by zabezpečili, že by 
mesto vedelo presne identifikovať 
tých, ktorí do kontajnerov hádžu to, 
čo do nich nepatrí.

***
ČO S ODPADOM?

MESTO RADÍ 
  PR manažérka mesta Svidník Kristí-
na Tchirová však v našom rozhovore 
povedala, že to dokážu aj teraz. „To, 
či ľudia nasypú nesprávny odpad 
do vyhradeného kontajnera je 
určitý typ priestupku, ktorý vieme 
dodatočným vytriedením vyriešiť. 
Tvorba čiernych skládok je však 
absolútne nesprávny postup pri 
zbavovaní sa odpadu, preto by sme 
ľudí radi vyzvali, že ak máte odpad 
a neviete čo s ním, zavolajte na TS 
mesta Svidník 
- kontakt: 054/ 75 21 337 - pri väč-
šom množstve ho môžete vyviesť 
na Zberný dvor, alebo si môžete 
jednoducho počkať na pristavené 
veľkoobjemové kontajnery, či ob-
jednať kontajner. 
  Vytváranie čiernych skládok nie 
je prípustné, preto o ich tvorbe 
prosíme verejnosť informovať 
mestskú políciu - 0908 509 956 
alebo Mestský úrad - referát život-
ného prostredia - 054/ 75213 32,“ 
uzavrela Kristína Tchirová. 

 (ps)
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inzercia 

  Vážení pacienti, návštevníci Nemocnice Svet zdravia Svidník,
vzhľadom na aktuálne priaznivú epidemiologickú situáciu ocho-
renia COVID - 19, ako aj na potrebu bezpečného nábehu na plnú 
prevádzku pracovísk, vedenie Nemocnice Svet zdravia Svidník 
od 18. mája 2020 postupne uvoľňuje bezpečnostné opatrenia:

Vedenie nemocnice od 18. mája postupne uvoľňuje bezpečnostné opatrenia

1. Vstup do nemocnice  na dvoch miestach:
- Na pohotovostnom vstupe. 
- Vstup pri Psychiatrickej liečebni 
  (časovo obmedzený od 06:00 - 14:00 hod., v pracovné dni). 
2. Ambulancie svidníckej nemocnice (ortopedická ambulancia od 1.6.2020) 
realizujú vyšetrenia všetkých pacientov, aj neakútnych, v plnom režime pra-
covnej doby.
- V nadväznosti na potrebu udržať zvýšený hygienický štandard v pohybe 
pacientov/návštevníkov žiadame, aby všetci neakútni pacienti sa objednávali 
telefonicky na presný dátum a čas ošetrenia. V prípade, že pacient nepríde na 
určený časový termín, nemusí byť vyšetrený a bude preobjednaný.
- Akútni pacienti sú ošetrovaní priebežne.
- Po ošetrení každého pacienta na ambulancii prebieha lokálna dezinfekcia 
plôch a vyvetranie priestorov, preto Vás žiadame o strpenie medzi ošetre-
niami.
- V prípade potreby predpisu liekov a zdravotníckych pomôcok využívajte 
predpis na základe telefonickej požiadavky ako doposiaľ: 
Ambulancia všeobecného lekárstva pre deti a dorast pri pediatrickom oddelení  
054/78 60 577, 054/78 60 335, alebo 054/78 60  232
Neonatologická ambulancia 
054/78 60  280, 054/78 60 335 alebo 054/78 60  577
Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny 054/78 60 431 
Kardiologická ambulancia 0918 549 285 alebo 054/78 60 292
Pneumologická a ftizeologická ambulancia 054/78 60 428
Diabetologická ambulancia  054/78 60 526
Hematologická ambulancia 054/78 60 434, 

ambulancia ordinuje mimo stredy (Odbery darcov krvi)
Onkologická ambulancia 054/78 60 254 
(ambulancia ordinuje mimo stredy (Odbery darcov krvi)
Infektologická ambulancia 054/78 60  567
Chirurgická ambulancia 054/78 60 306 (Je presťahovaná k chirurgickému 
oddeleniu, 3. poschodie, lôžkového pavilónu) 
Príjmová Interná ambulancia 054/78 60  281
ORL ambulancia 054/78 60 208, Neurologická ambulancia 054/78 60 250
Ortopedická ambulancia 054/78 60 508 (od 01.06.2020)
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 054/78 60 284
Gynekologická ambulancia 0905 364 070
Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia 054/78 60 227 
Rádiodiagnostické oddelenie 054/78 60 342
Ambulancia klinickej psychológie 054 /78 60 290, 
Fyziatricko-rehabilitačný stacionár 054/78 60 303
  Na vstupoch do nemocnice bude naďalej prebiehať bezpečný vstupný fi lter: 
- prosíme pacientov, aby  medzi sebou dodržiavali  2 m odstup, tento odstup 
je - potrebné dodržiavať aj v ostatných priestoroch nemocnice, - pacient/náv-
števník si pri vstupe dezinfi kuje ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom 
počas prechodu cez vstupný fi lter; - každému bude zmeraná telesná teplota, 
- na vstupe sú umiestnené stojany s kontrolnými otázkami pre pacientov/
návštevníkov, týkajúce sa možných príznakov ochorenia COVID -19. Ak máte 
niektorý z príznakov, teda odpovedali ste si aspoň jeden krát kladne, upozornite 
na to nášho pracovníka na vstupe. Usmerní Vás o ďalšom postupe.
  Všetky lôžkové oddelenia Nemocnice Svet zdravia Svidník, vrátane psy-
chiatrickej liečebne (mimo fyziatricko-rehabilitačného lôžkového oddelenia 
- tam sú čiastočné obmedzenia), realizujú príjem plánovaných hospitalizácií. 
V rámci chirurgického odboru a jednodňovej gynekológie realizujeme pláno-
vané operačné výkony. V prípade potreby chirurgických výkonov kontaktujte 
chirurgickú ambulanciu na tel. čísle: 054/ 78 60 306, v prípade jednodňovej 
gynekológie na  tel. čísle 0905 364 070.
Fyziatricko-rehabilitačné pracovisko: štandardný pracovný režim s prísnym 
časovým plánovaním pacientov na procedúry. Po každom pacientovi za-
mestnanci pracoviska vykonávajú dôkladnú lokálnu dezinfekciu. V prípade, 
že pacient nepríde na určený časový termín, nemusí mu byť realizovaná 
procedúra.
V Nemocnici Svet zdravia Svidník naďalej platí zákaz návštev na lôž-
kových oddeleniach a povinnosť nosiť ochranné rúško, resp. inú pokrývku 
nosa a úst.
  Nemocnica opätovne spúšťa automatický parkovací systém do areálu 
nemocnice. Pripomíname pacientom/návštevníkom, že ambulantná pohoto-
vostná služba pre deti a dorast je presťahovaná do priestorov neonatologickej 
ambulancie, pri lôžkovom oddelení pediatrie, na 3. poschodí, pavilónu „B“.
 Ambulantná pohotovostná služba  pre dospelých je presťahovaná na internú príj-
movú ambulanciu, pri lôžkovom internom oddelení, časť ženy, 1. poschodie pa-
vilónu „A“.                                                                                                  (jf)

Milé kolegyne a kolegovia,
  dovoľte mi aj touto cestou zablahoželať Vám k 
Medzinárodnému dňu sestier a pôrodných asisten-
tiek. Práve rok 2020 vyhlásila WHO za Rok sestier 
a povolanie sestry sa stalo témou roka aj z dôvodu, 
že si pripomíname 200. ročné výročie narodenia 
zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence 
Nightingale.
  Epidémia Covid - 19 narušila všetky pripravené 
aktivity aj naše májové stretnutie, ktoré si tradične 
niekoľko rokov organizujeme. Naopak stali ste sa 
tými, čo sa postavili do prvej línie, aby ste chránili ľudské životy v mimoriadnych 
podmienkach. Ste prítomne dennodenne v najcennejších chvíľach života. 
  Vo Vašej práci sa strieda nádej a odvaha, radosť a zúfalstvo, bolesť a utrpenie, 
čo je nesmierne vyčerpávajúce. 
  Za zvýšené pracovné riziko si zaslúžite uznanie a ocenenie. Za všetky Vaše 
osobné obete pri záchrane zdravia a životov iných niekedy na úkor svojho 
vlastného zdravia a svojej rodiny.
  Prajem Vám preto pevné zdravie, odhodlanie, sily, vytrvalosť, spokojnosť a 
uznanie v práci a v osobnom živote.
Nadežda Čemová,  prezidentka Komory sestier a pôrodných asistentiek   

POĎAKOVANIE
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  Vzhľadom na situáciu s COVID-19 sa stretnutie mladých che-
mikov - okresné kolo chemickej olympiády, plánované na koniec 
marca, presunulo na 7. mája 2020. 

   Ak si chcete zahrať minigolf na 
osemnásťdráhovom minigolfovom ih-
risku 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!

Chcete si zahrať 
minigolf?

  V okresoch Bardejov a Svidník začína Prešovský samosprávny 
kraj s realizáciou veľkej cestnej investície podporenou z európ-
skych štrukturálnych fondov. Cieľom je zlepšenie dopravného 
spojenia v prihraničných oblastiach s Poľskom a zmodernizova-
nie štyroch úsekov ciest Raslavice - Lopúchov - Stuľany - Kuková 
vo výške takmer 2,6 miliónov eur. 

Oznam pre občanov 
- ako vybavíte 

POTVRDENIE O ŽITÍ?

  Príslušný úrad v ČR vydal usmer-
nenie, že do 31.5.2020 z dôvodu 
pandémie COVID - 19 nie je potrebný 
mať overený podpis na Potvrdení o 
žití. Preto občanov 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 mes-
ta Svidník od 11.5.2020 v Klientskom 
centre MsÚ. 

Mestský úrad vo Svidníku 

Prešovský samosprávny kraj zlepšuje dopravné spojenie v pohraničí
V okresoch Bardejov a Svidník sa opravia cesty a mosty za 2,6 miliónov eur

  Investícia sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce V-A Poľsko 
- Slovensko 2014-2020  na základe úspešného projektu s názvom Zlepšenie 
dopravného spojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor. 
Predmetom stavebných prác budú na slovenskej strane rekonštrukcie ciest 
III/3490 Raslavice - Lopúchov  a III/3500 Stuľany - Kuková v dĺžke viac ako 
8 kilometrov. 
  „Pre nás je to veľmi významná investícia nielen čo sa týka zvýšenia 
bezpečnosti a komfortu účastníkov cestnej premávky, ale predovšetkým 
prepojenia cestnej infraštruktúry s Poľskom, ktoré je pre nás strategic-
kým susedom. Sme radi, že sa nám darí zapájať do spoločných projektov 
európske štrukturálne fondy, ktoré nám pomáhajú vylepšovať parametre 
našich regionálnych ciest a koniec-koncov spájať ľudí v pohraničí,“ uvie-
dol 11. mája pri ofi ciálnom odovzdávaní staveniska v Raslaviciach predseda 
Prešovského samosprávneho kraja  Milan Majerský. 
  Celková hodnota cezhraničného projektu je vyše 7 miliónov eur, z ktorých 
sa na slovenskej strane preinvestuje takmer 2,6 milióna eur. Predmetom 
stavebných prác je zlepšenie dopravno-technického stavu predmetných 
úsekov, rekonštrukcie mostných objektov, stabilizácie zosuvov či  zlepšenie 
odvodňovacieho režimu. 
„Začíname v obci Raslavice smerom na obce Lopúchov, kde budeme 
sanovať ťažké zosuvy na serpentínovej ceste, ďalej budeme pokračo-
vať v Stuľanoch, kde prechádzame smerom na obec Kuková. Riešime 
tu opäť opravy vozoviek,  zosuvné problémy, rovnako aj rekonštrukcie 
dvoch mostov v Dukovciach a Kukovej a napokon aj prieťah obcou 
Želmanovce. Na celej trase dopĺňame všetky bezpečnostné prvky, ako 
sú vodorovné dopravné značenia, zvodidlá a celkovú vybavenosť cesty 
tretej triedy,“ špecifi koval riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth 
a dodal, že stavebné práce bude realizovať spoločnosť Doprastav a trvať by 
mali 12 mesiacov. 
  Ako zároveň uviedol, samotný projekt je len začiatkom procesu  obnovy 

vozoviek v Prešovskom kraji. „Po tejto stavbe by mala začať ďalšia, ktorá 
by mala na ňu plynule nadviazať, a to je úsek Demjata - Raslavice v 
dĺžke zhruba 3 kilometre, kde sa budú rekonštruovať dva mosty, v sume 
približne 3 milióny eur,“  uviedol M. Horváth. 

  Prešovský samosprávny kraj je v získavaní eurofondových peňazí na cestné 
projekty mimoriadne úspešný. V rámci cezhraničného programu Interreg V-A 
bolo v predchádzajúcich dvoch rokoch v okresoch Bardejov, Svidník a Medzi-
laborce zrekonštruovaných a zmodernizovaných takmer 30 kilometrov ciest 
druhej a tretej triedy v celkovej hodnote viac ako 7,5 milióna eur. 
  Okrem projektu Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor je ďalšou úspeš-
nou investíciou, ktorá sa aktuálne bude realizovať na území kraja v pohraničí, 
aj druhá etapa modernizácie cestného napojenia Pieninských národných 
parkov za 6 miliónov eur. 

 Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK

Jediná riešiteľka chemickej olympiády 

  Žiaci viacerých škôl v okrese Svidník sa určite počas roka na súťaž pripravo-
vali, ale keďže marcový ter-
mín padol, pravdepodobne 
to vzdali. Nakoniec okresné 
kolo súťaže prebehlo diš-
tančnou formou. 
  Z nášho okresu sa ho 
zúčastnila iba jedna žiač-
ka, Natália Čurpeková zo 
Základnej školy na Komen-
ského ulici vo Svidníku. 
Elektronicky dostala inštruk-
cie, ako má postupovať. V 
stanovenom časovom limite 
mala vypracovať odpovede 
na úlohy z teoretickej i prak-
tickej časti. Tie boli zadané ako virtuálne praktické úlohy. 
  Keďže bola jediná prihlásená v okrese, prihlásenie i celkové vyhodnotenie 
prebiehalo v spolupráci s vyučujúcou učiteľkou chémie a s členmi komisie 
Okresného kola CHO v Stropkove, za čo im patrí poďakovanie. Bola jedinou 
úspešnou riešiteľkou okresného kola CHO vo Svidníku. 
  Dištančná forma chemickej olympiády dala zabrať všetkým zúčastneným, 
no aj napriek tomu sme radi, že sme sa jej zúčastnili a získali tak nové skú-
senosti.

 (bš)
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  V Bardejovských kúpeľoch, a.s. začala v utorok 12. mája 2020 
obmedzená prevádzka, zatiaľ iba pre klientov zdravotných pois-
ťovní. Stalo sa tak po šesťtýždňovej nútenej odstávke spôsobe-
nej opatreniami súvisiacimi s pandémiou koronavírusu. 

Bardejovské kúpele sú od 12. mája otvorené, zatiaľ len pre poistencov  

  Kúpele budú fungovať za prísnych protiepidemiologických opatrení odporú-
čaných hygienikmi. V priebehu týždňa očakávajú nástup 250 až 300 klientov 
zdravotných poisťovní, s ich následným zvýšením na 400 až 500 klientov. 
Informuje o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov, 
a.s., Tamara Šatanková.
„Od dvanásteho mája 2020 sme prístupní jedine pre klientov zo zdra-
votných poisťovní, ktorým schválil návrh na liečbu lekár a absolvujú 
liečebný pobyt v dĺžke minimálne tri až štyri týždne. Každý nastupujúci 
klient prejde špeciálnym koridorom k hotelu Ozón. 
  Tam ho vyšetria naši lekári, spíšu jeho cestovateľskú anamnézu a odme-
rajú mu telesnú teplotu. Nasleduje presun na recepciu, kde sa ubytuje a 
potom absolvuje prvotnú zdravotnú prehliadku u určeného lekára. Testy 
na COVID-19 robiť nebudeme. Každý klient dostane ochranné rúško a je 

jeho povinnosťou nosiť ho počas celého pobytu v kúpeľoch. Platí zákaz 
opustiť areál kúpeľov počas prebiehajúcej kúpeľnej liečby a prijímania 
akýchkoľvek návštev,“ vymenovala postup T.Šatanková.
Dodala, že klienti sa budú mať možnosť ubytovať na izbe sami bez príplatku, 
ak prídu na pobyt dvojice, budú ubytované spoločne. Počas pobytu bude 
podľa možností klient usadený v jedálni sám pri stole, maximálne budú 2 
stravníci pri stole formou tzv. „krížového sedenia.“ Wellness a sauny budú 
zatiaľ mimo prevádzky.
  „Dúfame, že protiepidemiologické opatrenia sa v prvej polovici júna 
uvoľnia tak, aby sme mohli prijímať aj samoplatcov. Klienti cez zdravot-
né poisťovne nám zabezpečujú iba cca tridsať percent tržieb, aj to pri 
počte okolo 500. Aby sme mohli fungovať plnohodnotne potrebujeme 
aj samoplatcov,“ vysvetlila T. Šatanková.
  Doplnila, že kúpele budú potrebovať pomoc od štátu, pretože takmer všetci 
zamestnanci boli doma a dostávali len 80% miezd. Pre zachovanie zamest-
nanosti je to nevyhnutné.

Kultúrne a spoločenské akcie zatiaľ nebudú
  Bardejovské kúpele, a.s. tradične organizujú počas sezóny kultúrne  a spo-
ločenské podujatia. K vrcholným z nich patria: Otvorenie kúpeľnej sezóny, 
Medzinárodné hudobné leto, Bardejovské kúpeľné dni, Alžbetínsky deň na 
počesť cisárovnej Sisi, Pivný festival, Vínny festival. Okrem toho sa tu konajú 
aj výstavy kvetov, obrazov, plastík, fotografi í a ďalšie aktivity.
V tomto roku museli kúpele spoločenské udalosti vrátane otvorenia kúpeľnej 
sezóny či kúpeľných dní zrušiť. V pláne však majú aspoň jednoduché koncerty 
priamo v areáli kúpeľov, aby bol dodržaný minimálny odstup medzi jednot-
livými klientmi. Ak to situácia dovolí, v jeseni kúpele zorganizujú niektorý z 
festivalov. 
 Vlani mali Bardejovské kúpele, a.s.  najlepší rok v histórii. Navštívilo ich 31 
011 osôb a zaznamenali aj zvýšenie počtu prenocovaní na celkových 289 353. 
Za rok 2019 dosiahla akciová spoločnosť Bardejovské kúpele tržby vo výške 
15, 804 mil. EUR. Prepočítaný stav zamestnancov bol vlani 357.
V Bardejovských kúpeľoch sa liečia onkologické choroby, choroby obeho-
vého a tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz 
s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z 
povolania, ochorenia obličiek a močových ciest, choroby pohybového ústro-
jenstva a ženské ochorenia. 
Viac informácií na: www.kupele-bj.sk                                                        (pn)

  Obľúbený stropkovský jarmok, najvýznamnejšie kultúrno-spo-
ločenské podujatie v regióne, sa v tomto roku defi nitívne ruší. 

Stropkovský jarmok sa v tomto roku neuskutoční

  Prípravy na jeho 26. pokračovanie prebiehali už od jesene minulého roka, 
postupne uzatvárali zmluvy s účinkujúcimi, no v uplynulých dňoch padlo ko-
nečné rozhodnutie. „Už od vypuknutia krízy spojenej s koronavírusom sme 
sa intenzívne zaoberali aj problematikou organizácie masových podujatí 
a postupne sme boli nútení zrušiť všetky jarné akcie. Aj napriek tomu, 
že obmedzenia sa pomaly uvoľňujú, sme sa aj na základe odporúčaní 
rozhodli defi nitívne zrušiť 26. ročník stropkovského jarmoku, ktorý sa 
mal konať od 31. júla do 2. augusta,“ vysvetlil primátor Stropkova Ondrej 
Brendza. 
  Tohtoročný jarmok mal byť spojený aj s organizovaním Slovensko-poľského 
dňa realizovaného v rámci spoločného projektu s mestom Korczyna. „Mali 
sme pripravených viacero prekvapení a sprievodných podujatí a z veľkej 
časti boli známi aj hlavní účinkujúci. Prvoradá je však pre nás bezpečnosť 
a ochrana zdravia všetkých návštevníkov. 
  Dúfame, že do letných prázdnin väčšina obmedzení pominie, napriek 
tomu by sme pri organizácii jarmoku museli pristúpiť k mnohým mi-
moriadnym opatreniam. A úprimne si to pri podujatí organizovanom na 
námestí s niekoľkotisícovou návštevou neviem predstaviť. Toto rozhod-
nutie sme konzultovali aj s ostatnými kolegami primátormi, ktorí takisto 
rušia všetky podobné letné podujatia,“ doplnil O. Brendza. 
  Predaj miest pre jarmočníkov mal začať v júni a bolo by otázne, koľko z nich 
by do Stropkova pri organizácii 3-dňovej akcie v obmedzenom režime prišlo. 
Vzhľadom na to, že náklady na jarmok tvoria významnú položku v mestskom 
rozpočte a tie sú z veľkej časti kryté z predaja stánkov i sponzorských príspev-
kov, pri aktuálnej situácii by bolo naplnenie očakávaných príjmov otázne a 

záťaž na rozpočet omnoho vyššia. „Je nám to ľúto, ale ak chceme pripraviť 
plnohodnotné letné podujatie so všetkým, čo k tomu patrí, bude lepšie, 
ak si dáme ročnú prestávku. Napriek tomu verím, že leto v Stropkove 
nebude bez kultúry a zmierňovanie opatrení nám umožní zorganizovať 
aspoň niektoré z menších akcií,“ dodal primátor. 
  Okrem jarmoku v uplynulom období zrušili aj marcové slávnostné zasadnutie 
mestského zastupiteľstva spojené s oceňovaním osobností, nekonali sa ani 
naplánované divadelné predstavenia či koncerty, uplynulú nedeľu sa mal konať 
jubilejný 40. ročník cestného behu Stropkovská dvadsiatka. 
  Ďalším zrušeným športovým podujatím sú júlové cyklistické preteky Ondav-
ský cyklomaratón.     

 Peter Novák, hovorca mesta Stropkov

  Na rokovaní Mestského krízového štábu v Bardejove bolo prijatých viacero 
záverov, ktoré sa priamo dotýkajú života v meste.
  S defi nitívnou platnosťou štábe prijal rozhodnutie o zrušení konania tohto-
ročného Bardejovského jarmoku a vedeckej konferencie BARDKONTAKT. 
Viedla ho k tomu obava o zdravie a komfort obyvateľov Bardejova, ale aj 
návštevníkov jarmoku, ktorých počty sa rátajú na tisíce. Podľa najnovších 
informácií k podobnému kroku pristúpili aj samosprávy iných miest, vrátane 
zahraničných či partnerských. 
  Mesto nechce organizovať „slabý” jarmok na nízkej úrovni, podliezať v minu-
losti vysoko nastavenú kvalitatívnu latku a obáva sa, že mnohí, bojac sa nákazy 
vírusom, by sa podujatí ani nezúčastnil. Jarmok presunuli na rok 2021. 

 (pn)

Nebude ani Bardejovský jarmok 
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    SPOMIENKA 
Ako ticho žila, tak ticho odišla,

skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.

19. mája 2020 uplynie 10 rokov,
odkedy nás navždy v tomto 
pozemskom živote opustila

naša milovaná 
manželka, mamka a babka

HELENA ČISÁROVÁ zo Svidníka

Odišla, ale v srdci zostala.

Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s 
nami modlitbu a tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Jozef, 
syn Jozef, dcéra Alena, vnučka Simona a vnuk Boris   

    SPOMIENKA 
„Modlitba na perách 
spomienku otvára,

pri nej sa srdce do žiaľu ponára.
Hoc jeho hviezda zhasla 
a slnko už nemôže hriať,

stále je s nami a vždy budeme spomínať.“ 

19. mája 2020 uplynulo päť rokov,
odkedy nás navždy opustil náš milovaný 

syn, brat a vnuk
MILAN PAVELČÁK

Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s 
nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, brat, 
starí rodičia a ostatná rodina 

  V stredu 13. mája 2020 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svid-
níckej nemocnice darovať krv 43 bezpríspevkových darcov: 
  Emília Chovancová (57), Milan Ferenc (55), Roman Hriž (22), 
Valér Fedák (44), Igor Keselica (12), Marcel Braslavský (38), 
Marek Sadiv (43), Ľuboš Sahajda (6), Marián Sahajda (21), Milan 
Michalko (10), Ján Sabol (34), Peter Fedorko (26), Peter Homza 
(61), Ľuboš Jackanin (prvodarca), Ľuboš Jackanin (29), Martin 
Doruľa (31), Ján Kuľha (45), Ján Dančišin (127), Ján Rodák (56), Jozef Špirňák 
(64), Ladislav Harakal (17), Olivia Siňár (5), Dávid Sirý (4), Lenka Bučková 
(10), Peter Bochnovič (47), Martina Bochnovičová (3), Tobiáš Bochnovič 
(3), Alena Drozdová (36), Ivo Hladoník (47), Klaudia Hladoníková (6), Iveta 
Makarová (28), Peter Makara (28), Soňa Revická (59), Rastislav Kocák (25), 
Marián Mikitka (9), Marek Barvirčák (prvodarca), Jozef Venglovič (26), Ivan 
Bochnovič (58), Marek Darivčák (15), Marián Kosť (6), Viliam Rusinko (5), 
Barbora Zakovičová (2), Kristián Pencák (3). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 

Kto daroval krv?Kto daroval krv?   

  Milí priaznivci, 
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 (14. - 20. 9. 2020). 
  My Vám však nechceme ostať nič dlžní ani v máji. Preto prichádzame s novin-
kou. A to zakúpiť si špeciálnu online permanentku na Rusínsky festival  2016. 
O ďalších informáciách k pripravovanej novinke Vás budeme informovať.

 OORO vo Svidníku
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o d  1 8 .  m á j a  2 0 2 0
LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

LEKÁRNE
Od 19. do 25. mája 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo 
Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
23. mája: MUDr. A. Bobáková - Komenského 77/31vo Svidníku. 
 Kontakt: 054/752 30 79.
24. mája: MUDr. A. Bobáková - Komenského 77/31vo Svidníku. 
 Kontakt: 054/752 30 79.
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. 

HEVIER, Daniel: Chymeros 2: 
Tajná škola, kde deti učia dospelých. 
Bratislava, Trio Publishing 2019. 205 s.
  Druhý diel rozsiahlej fantasy ságy, 
na ktorý čitatelia už netrpezlivo čakali. 
S Chymerosom sme sa na konci 
prvého dielu rozlúčili v momente, 
keď sa vydáva do temnoty, aby v 
Pravdozemi, krajine, do ktorej sa 
zhodou okolností dostal na začiatku 
prvého dielu, našiel ďalšie deti, ktoré 
sa v tejto krajine ukrývajú. V prvom 
rade sa však vydáva hľadať svoju 
kamarátku Dymu, ktorá sa v snahe 
ochrániť ho, zmizne bez stopy. Putuje 
po strastiplnej ceste plnej nástrah, 
stretne Dymu, ale problém je v tom, 
že nie jednu: je ich mnoho a on má 
len niekoľko pokusov, aby medzi nimi 
našiel tú pravú. Podarí sa mu to? A 
podarí sa mu zachrániť deti, ktoré 
putujú z jedného tajného miesta na 
druhé so svojou školou, kde učia 
dospelých vidieť svet úprimnými 
detskými očami.

TROŠKA, Zdeněk
  Zdeněk Troška je český režisér, ktorý sa narodil 18. mája 1953. Pochádza z 
juhočeských Hoštíc pri Volyne, ktoré preslávil vo svojich fi lmoch. Študoval na 
lýceu v Dijone vo Francúzsku. Réžiu ukončil v roku 1978 v Prahe na Filmovej 
fakulte akadémie múzických umení. Známe a obľúbené sú jeho rozprávky O 
princezně Jasněnce a létajícim ševci, Princezna ze mlejna a Princezna ze 
mlejna 2. V komédiach Kameňák a Kameňák 2 sa režisér pomstil fi lmovým 
kritikom, ktorí si ho podávajú už viac ako 20 rokov. Pospájal vtipy do celovečer-
ného fi lmu, v ktorom všetkým hlupákom dal podľa vlastného vyjadrenia mená 
českých kritikov. Režíroval tiež komédiu Babovřesky. V jednom rozhovore sa 
fi lmový tvorca zamyslel a povedal: „Mám toľko plánov, že keby som tu bol 
dvesto rokov, nestačil by som ich zrealizovať“.

BOJAR, Pavel (18.5.1919-16.11.1999)
  Český spisovateľ, prozaik, básnik, prekladateľ z ruštiny, publicista a romá-
nopisec. Vlastným menom Karel Krejčík. Publikoval v rôznych časopisoch a 
novinách. Je autorom lyrických zbierok, poviedok a románov, veršov a prózy 
pre deti. Ťažisko jeho tvorby leží v refl exívnych básňach a spoločenských 
románoch inšpirovaných životom vidieka. V rokoch 2. svetovej vojny vydal 
svoje tri zbierky Modravá šerka, Trysk a Hoře milovati. Po vojne vydal zbierky 
Mladost světa a Hlavou i srdcem. Bojar písal i fi lozofi cké a didaktické básne 
Jediná, Zde v rodné zemi, Doporučeně. Napísal lyrizovaný román Silné roky, 
trilógiu Slunečný širý svět, román Milenci. Autorova prekladateľská činnosť 
je venovaná skoro výhradne ruskej klasickej alebo sovietskej budovateľskej 
literatúre. Po roku 1990 prekladal dobrodružnú beletriu z angličtiny. 

Veštkyňa hovorí svojej klientke:
- Pani, do vašej päťdesiatky budete trpieť na nedostatok peňazí.

- A potom?  - Potom si zvyknete.

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL
   Svidník: Pondelok: 18.00 hod., Utorok: 18.00 hod., Streda: 6.30, 18.00 hod.,      
Štvrtok: 6.30, 18.00 hod. (po sv. omši adorácia), Piatok: 6.30, 18.00 (za účasti 
detí), Sobota: 8.00 hod., Domov dôchodcov 15.30 hod., Nemocnica 16.30 
hod.,  Nedeľa: 8.00, 10.30, 18.00 hod., Mestisko: Streda: 16.30 hod., Piatok: 
16.30 hod., Nedeľa: 9.15 hod. Rozpis sv. omší nájdete aj na internetovej 
stránke www.svidnik.rimkat.sk 

PRAVOSLÁVNY CHRÁM 
   Nedeľnú večerňu slúži ten duchovný, ktorý má  liturgiu o 10.00 hod. Počas   
týždňa:  pondelok, utorok - 6.00 liturgia prot. Ján Pajkoš, 17.00 večerňa - slúži  
prot. Pajkoš, streda, štvrtok, piatok, sobota - 6.00 liturgia, 17.00 hod. - ve-
čerňa - slúži prot. Ján Sovič. Vo sviatky cez týždeň: 6.00 liturgia - prot. Ján 
Pajkoš, 8.00 - utreňa, 9.30 liturgia - prot. Ján Sovič. Poznámka: V prípade 
pohrebov, sobášov, týždenných, ročných a iných bohoslužieb sa duchovní 
vzájomne dohodnú.

GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 19. mája: 12.00 hod.: † Michal, Michal, Paraska, 18.00 hod. † Jozef 
C.; Streda 20. mája: zakončenie paschy, 6.30 hod.: * Mariana, Martin, Šárka, 
18.00 hod.: † Helena a Peter C.; Štvrtok 21. mája: nanebovstúpenie nášho 
pána, boha a spasiteľa nášho Ježiša Krista, prikázaný sviatok, 6.30 hod.: * 
za farnosť, 12.00 hod.: * Mária s rod. / * Ján (uzdravenie), 18.00 hod.: * rod. 
Babjaková (odpustenie hriechov a ZBP); Piatok 22. máj: 6.30 hod.: * Jakub, 
Táňa, 18.00 hod.: * rod. Babjaková; Sobota 23. mája: 8.00 hod.: † Ján M.; 
7. nedeľa po pasche - otcov prvého Nicejského snemu, 24. mája: zbierka 
na katolícke masmédia, 8.00 hod.: * Štefan a Janka, 9.15 hod.: * za farnosť, 
10.30 hod.: * Katarína, Stanislava, Milan s rodinami (csl. sv. lit.), 18.00 hod. 
* Mária s rod. 
   POZNÁMKY: - Nedeľná sv. liturgia v CSL. jazyku o 10.30 je prednostne 
určená seniorom nad 65 rokov. Prosíme, aby využili tento čas a prichádzali do 
chrámu 10 minút pred začiatkom liturgie! - Spovedanie v chráme je možné pred 
a po sv. liturgiách v týždni, pri dodržiavaní všetkých hygienických nariadení a 
po dohode s kňazom. Chrám sa počas týždňa otvára 30 min. pred začiatkom 
liturgie. - Pobožnosti (panychída a pod.) sa ešte nemajú verejne konať a sv. 
prijímanie sa podáva zatiaľ pod spôsobom chleba na ruku. - V piatok sa v 
chráme uskutoční o 16.00 stretnutie detí, kt. sa pripravujú na prvú spoveď. 
Nech prídu v sprievode jedného z rodičov. Stretnutie potrvá do 17.00.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ  
   Pondelok 18.5.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra s rod., Utorok 
19.5: 7:00 + Peter K., Streda 20.5.: 17:00 + Maria, Marián, Mikuláš, Štvrtok 
21.5.: 18:00 Za farnosť, Piatok 22.5.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie 
pre Annu, Sobota 23.5.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu s rod., 
Nedeľa 24.5.: 9:00 Za farnosť.

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 
in
ze
rc
ia
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Infoservis 

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

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

Zápis detí do materskej školy 
na školský rok 2020/2021     

  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 fi lmov 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 záro-
veň bude posledná, ktorá sa vráti do bežnej prevádzky. Prevádzkovatelia kín 
tak spojili sily a fi lmovým fanúšikom prinášajú možnosť nahliadnuť do virtu-
álneho kina a vychutnať si jedinečné fi lmy domácej i svetovej kinematografi e 
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 fi lm 
v programe, kúp si vstupenku (môžeš 
aj viac ako jednu), sleduj kino premietanie online.  

VIRTUÁLNE KINO 
  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 škol-
ského 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 

Prijímacie skúšky v ZUŠ 


