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Dozvedia sa niekedy poslanci a spolu s nimi aj verejnosť
pravdu o výstavbe bytoviek na Festivalovej ulici?
Svidnícky mestský parlament zrušil uznesenie z predošlého
volebného obdobia, ktoré sa týkalo výstavby bytov nižšieho
štandardu pre Rómov na Festivalovej ulici. Navrhol to prednosta
Mestského úradu vo Svidníku Miroslav Novák po odporúčaní
hlavného kontrolóra mesta Ivana Sagana.
Pripomeňme, že Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku na 27. zasadnutí, ktoré
sa konalo 29. marca 2017 prijalo uznesenie č. 364/2017 s nasledovným textom: „Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku vyzýva primátora a vedenie
mesta, aby zaujalo oficiálny postoj k financovaniu o výstavbe bytov
nižšieho štandardu a argumentom spochybňovania
financovania a ekonomiky celého procesu.“
Išlo o to, že predošlé svidnícke mestské zastupiteľstvo
viackrát kritizovalo zadanie zákazky na výstavby spoPOSLANEC PAVEL OLEJÁR:
mínaných dvoch bytoviek na Festivalovej ulici i spôsob
„Teraz je po voľbách a hodili sme to za hlavu.
financovania. Požadovalo vysvetlenie, no odpovedí sa
Kto teda pochybil?“
nedočkalo. Práve preto poslanci v uplynulom období
prijali spomínané uznesenie. V zmysle kontroly plnenia
uznesení z februára 2020, ktorú predniesol hlavný konobstarávaní?“ pýtal sa Ján Vook. „Je to vo vašich
trolór mesta Svidník na 10. zasadnutí mestského zasturukách,“ zareagovala stručne Marcela Ivančová a na
piteľstva, uvádza odporúčanie na zrušenie uznesenia.
otázku poslanca Kamila Benka, kto zastupoval mesto
„Dôvodom návrhu na zrušenie je prekročenie komna súdoch ohľadom spomínaných bytoviek, odpovedal
petencií mestského zastupiteľstva pri schvaľovaní
prednosta Mestského úradu Miroslav Novák. „Bolo to
uznesenia,“ odôvodnil návrh na zrušenie uznesenia
správne konanie, nie súdne konanie. V prvom štádiu
prednosta Mestského úradu Miroslav Novák.
mesto Svidník zastupoval JUDr. Bujdoš a v správnom
Ozrejmime, že podľa zákona o obecnom zriadení
konaní som to prevzal ja.“
mestské zastupiteľstvo nemôže vyzývať primátora.
Na poznámku či prosbu Pavla Olejára, že by bolo dobPoslanci tak dodnes nedostali informácie, ako mesto
ré, „ak by nám pán prednosta poradil naformulovať
zadalo zákazku na výstavbu bytoviek. „Dvanásť
uznesenie tak, aby bolo vykonateľné a aby sme sa
poslancov nás toto uznesenie schválilo, vrátane
dostali k tej pravde“ už ale prednosta Miroslav Novák nePOSLANEC JÁN VOOK:
dnešnej primátorky. Ak sme prekročili právomoci,
odpovedal. Vyjadril sa akurát hlavný kontrolór mesta Ivan
„Pred voľbami
tak upravme uznesenie tak, aby bolo správne. PodSagan. Zopakoval, že predmetné uznesenie je zmätočné.
to bola aktuálna téma...“
stata je však iná, a teda taká, že sme ako mesto zrej„Mestské zastupiteľstvo nemôže primátorke ukladať
me pochybili pri výstavbe tých bytoviek a preto sme dostali pokutu.
úlohy a ani opačne. Ak by Mestské zastupiteľstvo požiadalo Mestský
My sme chceli vedieť, kde sa stala chyba a podobne. Toto bola podsta- úrad o informácie, to by bolo riešenie,“ navrhol Ivan Sagan.
ta, no ale dodnes sme nedostali odpovede. Teraz je po voľbách a hodili
Hlasovaním napokon poslanci o zrušení uznesenia rozhodli, keď za zrušenie
sme to za hlavu. Kto teda pochybil? Kto vlastne zaviedol MsZ? Mňa to bolo deväť poslancov, proti boli Ján Vook a Katarína Siváková, hlasovania
trápi dodnes,“ vyhlásil poslanec Pavel Olejár a primátorka Marcela Ivančová sa zdržali Peter Breznoščák, Ján Hirčko a Pavel Olejár, pričom Peter Pilip
v reakcii uviedla, že to trápi aj ju, pretože financie, ktoré musí mesto zaplatiť na rokovaní chýbal.
ako pokutu, chýbajú, zvlášť v tomto období. „Teraz sme si osvojili názor
V závere svojho ostatného zasadnutia sa však svidnícki mestskí poslanci
hlavného kontrolóra, že je potrebné zrušiť nevykonateľné uznesenie. k tejto téme ešte vrátili. Poslanec Pavel Olejár naformuloval a predložil nový
Je to v moci poslancov. Nie je mi to jedno, je na vás či to zrušíte alebo návrh uznesenia. „Mestské zastupiteľstvo ukladá Mestskému úradu vo
prijmete nové uznesenie alebo ako,“ uviedla primátorka.
Svidníku vypracovať správu k pochybeniam o rómskych bytovkách,“
„Zrušme to, ale povedzme si pravdu, kto a kedy urobil chybu. Vtedy takto znel návrh Pavla Olejára. „Som zvedavý na reakciu kolegov - posme boli poslanci, nemali sme informácie. Teraz ich máme, osobitne slancov.“
ty ako primátorka, tak si povedzme pravdu,“ oponoval primátorke Pavel
Svoj návrh napokon podporil on sám a pridali sa k nemu poslanci Kamil BeňOlejár a pridal sa k nemu aj Ján Vook. „Pred voľbami to bola aktuálna ko, Ján Hirčko a Katarína Siváková, šiesti poslanci sa hlasovania zdržali, Ján
téma, a je spravodlivé teraz povedať pravdu. Nech si to konečne vysvet- Vook nehlasoval a štyria poslanci boli v tom čase na zasadnutí neprítomní.
líme, kto je za to zodpovedný, čo sa s bytovkami stalo a prečo musíme
Vyzerá to teda tak, že po pochybenia z minulého volebného obdobia sa, aspoň
platiť pokutu v celkovej výške 90-tisíc eur za pochybenia pri verejnom nateraz, svidnícki mestskí poslanci nedozvedia.
(ps)

Poslanci tak dodnes nedostali informácie, ako
mesto zadalo zákazku na výstavbu bytoviek...
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Obzretie sa do roku 2017 alebo ako to s bytovkami
na Festivalovej ulici vlastne bolo
Kúpu dvoch bytoviek na Festivalovej ulici od dvoch svidníckych
súkromných stavebných firiem riešili svidnícki mestskí poslanci
začiatkom roka 2017, teda v predošlom volebnom období.

Ešte na predošlom zasadnutí, teda vo februári 2017, chcela vtedajšia poslankyňa Marcela Ivančová jasné vyjadrenia od hlavného kontrolóra mesta
Ivana Sagana, či vidí nejaké pochybenia v celom procese a od p. primátora, či
má v pláne ohradiť sa voči vyjadreniam p. Hirčka, ktoré hovoria v neprospech
Spôsob kúpy a hlavne, podľa jeho slov, predraženú výstavbu bytoviek mesta? Hlavný kontrolór reagoval priamo na zasadnutí, že v predkladanom
kritizoval hlavne poslanec Ján Hirčko, no pridali sa aj ďalší. V závere marca materiáli nenašiel žiadne pochybenia.
Rovnako priamo na zasadnutí sa vyjadril aj vtedajší primátor Ján Holodňák.
uviedol, že na predošlom zasadnutí poslanci Pavel Olejár a Macela Ivan„Čo sa týka ceny a prác, ktoré boli
čová kritikou na jeho osobu nešetrili.
vykonané, za tým všetkým si stoVyhlásil, že sa nebráni akejkoľvek
jím. Všetky tieto procesy prebehli
zodpovednosti a zopakoval, že stále
transparentne, tak ako mali.“
poukazoval na rozdiely pri postupe a
No a poslankyňa Marcela Ivančová
spôsobe financovania výstavby bytov
ešte vo februári 2017 povedala, že
nižšieho štandardu vo Svidníku a v
poslanci sú od začiatku tohto prookolitých dedinách.
cesu niektorými inými poslancami
Dnešná primátorka, vtedajšia poslanobviňovaní zo všetkého možného,
kyňa Marcela Ivančová povedala, že
čo sa nakoniec ukáže ako nepravda
poslanci žiadali od mesta vysvetlenie,
a chcela vedieť, či sa mesto plánuje
či si stojí za tým rozpočtom, ktorý im bol
nejako ohradiť voči týmto útokom?
predložený a v dobrej viere podporili
Primátor Ján Holodňák odpovedal,
tento materiál, ktorý pripravilo mesto.
že zvážia, akým spôsobom sa vyjad„Pre mňa poslankyňu je oficiálnym
ria. Celý problém podľa exprimátora
údajom materiál, ktorý mi poskytne
je v tom, že prebiehal určitý politický
mesto,“ vyhlásila Marcela Ivančová.
V uznesení išlo o to, aby primátor a vedenie mesta vysvetlilo nezrovboj. „V budúcnosti by sme sa
Poslanec Pavel Olejár vyhlásil, že
nalosti a pochybnosti o cene a samotnom spôsobe zadania zákazky
možno nemali tak striktne chytať
mesto im predložilo nejakú filozofiu ako
či konečnej kúpy dvoch bytoviek pre Rómov na Festivalovej ulici
za slovíčka, lebo nevieme, čo ten
sa dá ten problém vyriešiť. „My sme
proces prinesie,“ uzavrel vo februári
sa s týmto spôsobom stotožnili,
ale vieme, že celý problém sa musí vyriešiť, preto predkladám návrh 2017 vtedajší primátor Ján Holodňák.
Nuž a my dodajme, že poslanecký zbor dodnes nevie, ako to s tými pochyna uznesenie: Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku vyzýva primátora a
vedenie mesta, aby zaujalo oficiálny postoj k financovaniu o výstavbe beniami pri výstavbe dvoch bytoviek pre Rómov na Festivalovej ulici bolo.
bytov nižšieho štandardu a argumentom spochybňovania financovania Ako dopadla snaha, dozvedieť sa pravdu, tak o tom si môžete prečítať v
a ekonomiky celého procesu,“ takto predložil návrh sporného uznesenia samostatnom článku z ostatného zasadnutie svidníckeho mestského parlaposlanec Pavel Olejár. Išlo o to, aby primátor a vedenie mesta vysvetlilo ne- mentu. Zmenu uznesenia tak, aby primátorka, resp. vedenie mesta poslancom
zrovnalosti a pochybnosti o cene a samotnom spôsobe zadania zákazky či predložili správu, poslanci neschválili.
(ps)
konečnej kúpy dvoch bytoviek pre Rómov na Festivalovej ulici.

Škôlky a školy sú znovu otvorené - koľko detí do nich nastúpilo?
Od pondelka 1. júna sa deti vrátili do materských i základných
škôl, no v prípade základných škôl len do tried prvého až piateho ročníka. Uvoľnenie opatrení zavedených kvôli pandémii
ochorenia COVID-19 tak pokračuje.
Mesto Svidník ma vo svojej pôsobnosti tri základné a tri materské školy. K
záveru uplynulého týždňa malo mesto
informáciu, že od 1. júna 2020 nastúpi
do škôlok vo Svidníku 200 detí, čo
predstavuje 55% zapísaných detí pre
tento školský rok. Do troch mestských
škôl od 1. júna malo nastúpiť 322 detí,
čo predstavuje 33% všetkých žiakov v
mestských základných školách.
Radnica podľa slov PR manažérky mesta Svidník Kristíny Tchirovej
poskytla Usmernenie zriaďovateľa k
organizácií vzdelávania v materských
a základných školách do konca školského roka 2019/2020 už 19. mája
a denne komunikuje so školami, ako
sú na znovuobnovenie prevádzky
pripravené. V školách sa tiež spúšťa
činnosť školských klubov detí a školských jedální.
Každá zo škôl prešla dezinfekciou,
nakúpila potrebné prostriedky a zabez-

pečila aj ochranné prostriedky pre pedagógov. Školské zariadenia reagujú na
aktuálnu situáciu na svojich weboch a informujú rodičov o pravidlách pobytu
žiakov v školách. Primátorka Svidníka Marcela Ivančová povedala: „V súvislosti s nástupom detí do školských zariadení sa mesto Svidník rozhodlo
venovať každému dieťaťu zapísanému do MŠ vo Svidníku ochranné
rúško aj so symbolom svojej triedy. Rúška začneme rozdávať 1. júna,
čo je aj Medzinárodný deň detí, a tak priamo podporíme ochranu ďalšej
skupiny obyvateľstva.“
V uplynulú stredu 27. mája sa uskutočnila pracovná porada vedenia mesta a
riaditeliek škôl na tému pripravenosti spustenie prevádzok škôl a rovnako sa
konzultovala finančná výpomoc mesta pre školské zariadenia na zabezpečenie
hygienicko-epidemiologických opatrení.
Pre zaujímavosť uvádzame aj počty detí jednotlivých materských a základných škôl, teda koľko detí majú zapísaných v škôlke, resp. v 1. až 5. ročníku
a koľko detí rodičia prihlásili, že od 1. júna nastúpia do školy. Napokon uvádzame percento žiakov z počtu tých, ktoré od 1. júna môžu do materských či
základných škôl nastúpiť.
MŠ na UL Ľ. Štúra:

nastúpi 82 zo 153 detí

(53,59 %)

MŠ na Ul. gen. Svobodu:

nastúpi 59 zo 110 detí

(53,63 %)

MŠ na Ul. 8. mája:

nastúpi 56 zo 103 detí

(54,36 %)

ZŠ na UL. Komenského:

nastúpi 134 z 232 detí

(57,75 %)

ZŠ na Ul. Karpatská:

nastúpi 86 zo 130 detí

(66,15 %)

ZŠ na Ul. 8. mája:

nastúpi 102 zo 150 detí

(68 %)
(ps)
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Svidnícki mestskí poslanci rozhodli o príspevkoch
pre seniorov v sociálnych zariadeniach
Neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí sa starajú o obyvateľov Svidníka - seniorov mesto Svidník prispeje
vo výške, akú po prehodnotení požiadaviek poskytovateľov
predložila vedúca Odboru sociálnych služieb Mestského úradu
vo Svidníku Marta Jacková.

Poslanec Vladimír Žak upriamil pozornosť na rozdielnu výšku prevádzkových
nákladov. „Vidíme, že poskytovateľ sociálnej služby Atrium má vyššie
prevádzkové náklady ako napríklad bardejovské zariadenie. Hovorí sa o
tom, že sú v nejakom prenájme a účtujú si nájomné. Zaujímalo by mal,
či to nejako mesto vyhodnocovalo a či je to ekonomicky oprávnený
náklad,“ pýtal sa Vladimír Žak.
Reagovala vedúca Odboru sociálnych služieb Mestského úradu vo Svidníku
V dôvodovej správe uviedla, že mesto je povinné poskytnúť finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch Marta Jacková. „Čo sa týka nájmov, z účtovného hľadiska boli predložesebaobsluhy neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý jej doručil né faktúry tak ako mali byť. Ťažko povedať, či aj z morálneho hľadiska
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo doručil zoznam osôb s uvede- je to v poriadku, ale z účtovného hľadiska je to v poriadku,“ zdôraznila
ním osobných údajov, ktorým sociálnu službu poskytuje alebo poskytol, ak Marta Jacková a v podobnom duchu sa vyjadrila aj primátorka. „Viem, na
čo narážaš, no nerada by som to tu rozoberala, ale
poskytovateľ sociálnej služby nie je
nie vždy platí, že čo je legislatívne legálne, je aj
povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o
morálne správne,“ zareagovala primátorka Marcela
poskytovaní sociálnej služby.
Ivančová, ktorá zopakovala aktivity samosprávy pre
Mesto preto navrhlo schváliť výšku
svidníckych seniorov. „Máme Denné centrum, jeho
príspevku mesta na prevádzku poslužby sa veľmi zlepšili, činnosť je zabezpečená
skytovanej sociálnej služby v roku
denne. Chcem povedať aj to, že je to obrovský
2020 neverejnému poskytovateľovi
nepomer peňazí, ktorý máme dať tým 40-tim senisociálnej služby, a to pre Zariadenie
orov v dennom stacionári Atrium a ktoré dávame
pre seniorov Atrium Svidník n. o.,
ostatným seniorov. Majme na pamäti, že máme v
Duklianska 653/25, 089 01 Svidník na
meste 2 500 dôchodcov a sumy, ktoré neverejným
klienta mesačne vo výške 80,00 EUR,
poskytovateľom sociálnych služieb dávame my
pre Zariadenie pre seniorov Sociálny
vo Svidníku, sú stále najvyššie. Svidník je stále
dom ANTIC n. o., Pod papierňou 71,
na špičke vo výške príspevku pre neverejných
085 01 Bardejov na klienta mesačne vo
poskytovateľov sociálnych služieb,“ podotkla ešte
výške vo výške 80,00 EUR a pre Denný
primátorka.
stacionár Atrium n. o., Prešov, prevádzNo a poslanec Ján Vook jej oponoval s tým, že
ka Duklianska 653/25, 089 01 Svidník
nemožno porovnávať Svidník s inými mestami a na
na klienta mesačne vo výške 40,00
adresu kolegu - poslanca Vladimíra Žaka poznameEUR so zohľadnením doby skutočného
nal: „Ak by pán Žak bol na stretnutiach, ktoré boli
poskytovania sociálnej služby.
organizované zariadením Atrium, všetko by mu
Takéto výšky finančných príspevkov
bolo vysvetlené až až.“
mesta kritizoval poslanec Ján Vook,
Vedúca Odboru sociálnych služieb Mestského
Poslanci napokon hlasovali najprv o návrhu poslanca
ktorý sa zastal hlavne zariadenia pre
úradu vo Svidníku Marta Jacková
Jána Vooka. Pre zariadenie Atrium na pobytovú formu
seniorov Atrium. „Mňa zaráža ten
systém, ktorý ponúkame seniorom v meste Svidník. Treba si uvedomiť sociálnej služby na jedného klienta mesačne navrhol 140 EUR, rovnako aj
veľa vecí, ktoré sú pre nás absolútne vážne, že sa nám tu niekto stará pre sociálny dom ANTIC 140 EUR a pre denný stacionár Atrium na jendého
o našich seniorov. Z dielne mesta vyšiel návrh, koľko vieme prispieť na klienta mesačne navrhol 60 EUR.
Návrh Jána Vooka okrem neho samotného podporili len poslanci Adrián
prevádzku sociálnych zariadení.
Nebudem bojovať za nejaké extrémne čísla, ale keď zákon určuje, že Labun, Pavel Olejár a Katarína Siváková, ostatní sa hlasovania zdržali a
náš príspevok má byť výpočtom podľa určitého vzorca, tak toto budem Peter Pilip na rokovaní chýbal.
Za následný pôvodný návrh z dielne mesta bol výsledok hlasovania opačný.
žiadať,“ vyhlásil poslanec Ján Vook a predložil vlastný návrh, ku ktorému sa
Desiati poslanci boli za a poslanci Pavel Olejár, Ján Vook, Katarína Siváková
ešte dostaneme.
a Vladimír Žak sa hlasovania zdržali.
Reakciu na zasadnutie svidníckych mestských poslancov o tejto téme a na
vyjadrenia, ktoré na ňom padli, nám zaslala majiteľka neziskovej organizácie
Atrium Adriana Gmitterová. Uverejňujeme ju v plnom znení v samostatnom
príspevku.
(ps)

POSLANEC VLADIMÍR ŽAK:
„Vidíme, že poskytovateľ sociálnej
služby Atrium má vyššie prevádzkové
náklady ako napríklad
bardejovské zariadenie.
Hovorí sa o tom, že sú v nejakom
prenájme a účtujú si nájomné.“

POSLANEC JÁN VOOK:
„Treba si uvedomiť veľa vecí,
ktoré sú pre nás absolútne vážne,
že sa nám tu niekto
stará o našich seniorov.“
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Svidnícki mestskí poslanci rozhodli o príspevkoch
pre seniorov v sociálnych zariadeniach
Majiteľka neziskovej organizácie Atrium Adriana Gmitterová reaguje
Pokiaľ by zástupcovia mesta mali skutočný záujem o vysvetlenie tejto pomerne zložitej problematiky, prijali by všetci pozvanie
na stretnutie, ktoré naša organizácia trikrát zvolávala na prelome
rokov, kde sme boli pripravení im všetko detailne vysvetliť a
preukázať, aby sa predišlo práve takým situáciám a aby nikto
nemal dôvod znevažovať našu prácu a tvrdiť, že činnosť ktorú
robíme, nie je správna z morálneho hľadiska.
O to viac ma zaráža prístup zástupcov mesta Svidník, lebo v mesiaci
apríl 2015 na 8. zasadnutí mestského
zastupiteľstva, keď som predniesla
informatívnu správu o zámere zriadiť centrum sociálnych služieb na
Ul. Duklianskej vo Svidníku, všetci
prítomní poslanci aj pani primátorka,
vtedy ešte v pozícii poslankyne,
jednohlasne odsúhlasili môj projektový zámer. Dňa 14. marca 2016
som podpísala s mestom Dohodu o
partnerstve pri príprave a realizácii
Programu rozvoja mesta Svidník na
roky 2016 - 2022.
Práve tieto kroky bol rozhodujúce
pre to, aby som práve vo Svidníku
toto zariadenie vybudovala. Prevádzkovať kvalitné sociálne služby nie je
možné bez adekvátnej spolupráce so
samosprávou, tak je nastavený právny systém v SR. Naša investícia vo
výške viac ako 1 mil. eur a práca pre
70 zamestnancov, bola podmienená
súhlasom zo strany samosprávy,
ako kľúčového subjektu, ktorý má v
prvom rade povinnosť zabezpečiť
adekvátnu dostupnosť sociálnych
služieb pre svojich občanov. Preto
je pre mňa terajší prístup prevažne
tých istých zástupcov mesta ťažko
pochopiteľný.
Mesto Svidník nebolo žiadnym
spôsobom či už finančne, alebo
materiálne zainteresované do realizácie tohto projektu. Z tohto dôvodu
ušetrilo nemalé finančné prostriedky
súvisiace s vybudovaním zariadenia
poskytujúceho sociálne služby svojim obyvateľom. Na základe toho by
malo byť prirodzené, že si bude plniť
zákonné povinnosti v plnej výške,
ako mu ukladá zákon o sociálnych
službách. Tento spôsob financovania
sociálnych služieb je preukázateľne
najlacnejší spôsob pre samosprávu
na zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre svojich obyvateľov, kde
je brané do úvahy nielen financovanie
samotnej prevádzky ale aj adekvátne
finančné investičné náklady súvisiace
s výstavbou objektu slúžiaceho na
výkon sociálnej služby. V prípade, že
samospráva zastáva iný názor, pro-

sím o zverejnenie finančnej analýzy
zo strany mesta. Naproti tomu sme
každým rokom svedkami schvaľovania finančného príspevku na prevádzku, na ktorý máme zákonný nárok,
spôsobom, ktorý nás stavia do pozície
žiadateľa o prefinancovanie takzvaných „nemorálnych“ nákladov.
Nechcem hodnotiť odborné stanovisko vedúcej odboru pani Marty
Jackovej, nakoľko údaje ktorými
argumentovala boli z nášho pohľadu
účelovo podané tak, aby sme my ako
neverejný poskytovateľ sociálnych
služieb vyzerali v očiach verejnosti
ako tí, ktorí neprimerane zarábajú
na sociálne odkázaných ľuďoch, čo
nie je pravda.
Ak by sme dostali priestor na vyjadrenie, preukázali by sme vám na konkrétnych príkladoch, že poskytovať

sociálnych služby v meste (denný
stacionár a zariadenie pre seniorov)
nepomáha. Naproti tomu navyše
z finančného príspevku, ktorý nám
mesto vyplatí, (na rozdiel od iných
prevádzkovateľov ktorým vypláca
rovnaký príspevok na prevádzku ako
nám) vraciame do mestskej pokladne
finančné prostriedky späť vo forme
poplatkov za daň z nehnuteľnosti,
komunálny odpad, znečisťovanie
prostredia (kotolňa) a pod.
Pani vedúca odboru si musí uvedomiť, že ak chce byť objektívna,
mala by pridať ku všetkým údajom
o prevádzkových nákladoch, ktoré
predniesla aj informáciu o prevádzkovateľovi. V nich je potrebné zohľadniť
aj iným spôsobom poskytnuté verejné
zdroje, napríklad či sa prevádzkuje
zariadenie vo verejnej budove alebo
vo vlastnej budove, akým spôsobom
boli zabezpečené finančné zdroje na
rekonštrukciu, či to bolo z vlastných
zdrojov alebo dotácii, napr. eurofondov a pod. Tu je aj moja odpoveď na
otázku pána poslanca Žaka, predsedu finančnej komisie, na ktorú mu
pani vedúca odboru neodpovedala,
keď sa jej opýtal na výšku rozdielu

ADRIÁNA GMITTEROVÁ:
„Naša investícia vo výške viac
ako 1 mil. eur a práca pre 70
zamestnancov, bola podmienená
súhlasom zo strany samosprávy,
ako kľúčového subjektu.
Preto je pre mňa terajší prístup
prevažne tých istých zástupcov
mesta ťažko pochopiteľný.“

finančné prostriedky na prevádzku
je možné aj iným spôsobom ako peňažne - napr. obce a mestá poskytujú
prevádzkovateľom svoje mestské či
obecné budovy za symbolický poplatok, bezodplatne im požičiavajú interiérové vybavenie, platia im energie,
vývoz odpadu, neplatia dane atď...),
v tomto prípade ich vypočítaná výška
prevádzkových nákladov je len symbolická, keďže sa im to nepremieta
do nákladov.
A tu vzniká nepomer, prečo mesto
Svidník prispieva najviac (ako sa stále
mediálne prezentujete) lebo žiadnym
iným spôsobom nám ako jedinému
neverejnému prevádzkovateľovi

prevádzkových nákladov poskytovateľa sociálnych služieb Atrium
Svidník, n.o. a SD Antik n.o., pričom
narážal na „nájmy“. Keďže nemám k
dispozícii účtovné doklady SD Antik,
n.o., budem vychádzať len z verejne
prístupných informácii:
1. SD Antic, n.o. na výstavbu zariadenia soc. služieb a vybavenie získal
viac ako 2,69 mil. € z eurofondov. Preto sa v jeho prevádzkových nákladoch
predpokladám položka „nájomné“
nenachádza, lebo sa ani nemôže. Ďalej je preukázateľné, že prevádzkové
náklady vysokokapacitných zariadení
akým SD Antic je, (kapacita 100 klientov) sú nižšie ako v nízkokapacitných

zariadeniach akým je Atrium Svidník,
čo oprávnene zohľadňujú pri vyplácaní prevádzkových nákladov niektoré
samosprávy.
2. Atrium prevádzkuje službu denného stacionára a zariadenia pre
seniorov v budove, ktorú som ako
fyzická osoba odkúpila od mesta
Svidník vo verejnej súťaži za najvyššiu ponúknutú cenu a tri pavilóny
zrekonštruovala výlučne z vlastných
zdrojov. (V pavilóne, na ktorý sme
dostali regionálny príspevok je špecializované zariadenie, ktoré si u
nás zazmluvnil PSK - mesto Svidník
túto službu nefinancuje). Náklady na
výstavbu a ďalšie poplatky ako dane,
poistenie budovy atď. splácam formou nájomného, ktorých návratnosť
je rozložená v splátkach na obdobie
cca 15 rokov. Interiérové vybavenie a
vybavenie kuchyne spláca nezisková
organizácia formou nájomného za
obstarávacie náklady na dohodnuté
obdobie a po jeho ukončení bude
majetok prevedený do vlastníctva
neziskovej organizácie.
Keďže finančné inštitúcie neziskovým organizáciám bežne neposkytujú úvery, inú možnosť získania
finančných prostriedkov na kúpu,
rekonštrukciu a vybavenie zariadenia
ako prostredníctvom takto poskytnutých financií sme nemali. Tento
postup nie je ničím neobvyklým a je
úplne v súlade s právnymi a najmä
morálnymi normami, ktoré vy tu
spomínate. Dôkaz: videozáznam
3:19:30 a vyjadrenie pani primátorky,
citujem: „Nie všetko čo je legálne,
je aj morálne správne“, koniec citátu
a videozáznam 3:08:27 vyjadrenie
pani Marty Jackovej, citujem: „Ťažko
povedať či aj z morálneho hľadiska
je to v poriadku ale z účtovného je
to v poriadku,“ koniec citátu.
Týmto listom som Vám podala
vysvetlenie spôsobu financovania
sociálnych služieb a pokiaľ sa budú
slovné útoky zo strany verejne činných osôb v meste Svidník na moju
osobu a organizáciu ktorú zastupujem
opakovať, budeme to vnímať ako
poškodenie dobrého mena našej
organizácie so všetkými dôsledkami
ktoré s tým súvisia pre tých, ktorí to
prezentujú svojimi účelovými výrokmi
na našu adresu, čo považujeme v prvom rade za nemorálne z ich strany.
Adriána Gmitterová, štatutárny
zástupca Atrium Svidník, n.o.

Podduklianske novinky

2. jún 2020

Spravodajstvo

6

Unikátny príbeh o dvoch českých študentkách,
ktoré po II. svetovej vojne pomohli 45-tim deťom z Údolia smrti
Študentky učiteľstva Květa Axmanová a Věra Kristová zorganizovali v lete 1946 záchranu 45 detí z Údolia smrti. Tento
príbeh po dlhých 75-tich rokoch ožil v polovici mája vďaka
zanietenej skupine redaktorov z Česka a zo Slovenska. Príbeh
detí z Údolia smrti koloval po internete, zdieľali ich aj ľudia z
nášho regiónu.

svetovej vojny takmer ľahli popolom. Práve tu bola tanková bitka Karpatskoduklianskej operácie. Obyvatelia obcí utiekli do lesov, schovali sa v bunkroch
alebo v stodolách v neďalekých obciach. Keď sa vrátili domov, našli spálenisko,
hromady mŕtvych tiel, tony nevybuchnutej munície. Kvôli nej deti umierali aj
po vojne.

Spomienky zaznamenali okrem iných aj redaktori Vít Lucuk a Jan Kvapil pre
českú organizáciu Pamäť národa. Je to unikátna zbierka obsahujúca skoro
desaťtisíc príbehov z II. svetovej vojny a komunizmu. Pamäť národa vydáva
svoj webový Magazín. Zbierku Pamäť národa spravuje verejno-prospešná spoločnosť Post Bellum. Spomienky redaktori zaznamenávajú už takmer dvadsať
rokov. Pamäť národa nie je financovaná zo štátnych peňazí, je závislá výlučne
na podpore súkromných donorov. Pomôcť môže každý, a to prostredníctvom
https://podporte.pametnaroda.cz. Najlepšie tak, že sa stanete pravidelným
podporovateľom ako člen Klubu priateľov Pamäti národa.
My sme sa s redaktormi tejto českej neziskovej organizácie spojili a umožnili nám príbehy, ktoré zaznamenali, uverejniť aj na stránkach našich novín.
Osobitne preto, že vychádzame v kraji, ktorého sa bytostne dotýkajú.
Ako sme už v úvode uviedli, študentky učiteľstva zorganizovali v lete 1946,
teda rok po vojne, záchranu 45 detí z Údolia smrti.
Keď 18-ročná Květa Axmanová so spolužiačkou Věrou Kristovou z Učiteľského ústavu a dvoma gymnazistami prišli do spustošeného Údolia
smrti, prežili stres.
Do obcí Nižná PisaČlánok v denníku Práce zo dňa 7. septembra
ná a Vyšná Pisaná
1946. FOTO: Pamäť národa
vtedy viezli z Olomouca zbierku šatstva
„Viete, do všetkého rýpali, zvlášť chlapci. Boli
a ďalších potrebných
tam samé mŕtvoly tých vojakov. A škola nebola.
vecí. Po návrate sa
Museli sme preč,“ rozprávala Marie Jechová,
Kvéta nemohla zbaviť
jedno zo zachránených detí z Údolia smrti. Do
spomienok na výjavy
Olomouca prišla so svojou mladšou sestrou Annou
nákazy napáchané
a dočasný domov našli v kláštornom penzióne
veľkou vojnou a nesestier Voršilek.
uspokojila sa s jednoMôžeme v tomto prípade smelo hovoriť o zárazovou dobročinnou
chrane. Spomínané obce boli takmer zrovnané so
pomocou.
zemou, pokryté nevybuchnutou muníciou, cesty
Chudobné a deprizamínované. Mnohé deti boli choré, boli podvýmujúce prostredie,
živené, v roztrhanom oblečení, bez topánok. Do
z ktorého deti vysloškoly nechodili viac ako dva roky. Niektoré nemali
bodili, opísala Květa
Věra Kristová na fotografii z matuKvěta Axmanová na maturitnom
rodičov alebo pochádzali z početných rodín, ktoré
pre Pamäť národa. ritného tabla z roku 1947.
table. FOTO: Pamäť národa
ich nedokázali uživiť a nemali kde bývať. Študentky
„Ostala tam jediná FOTO: archív Stanislavy Kubisovej
Květa Axmanová a Věra Kristová pre deti v Olomobudova. Nižná Pisaná a Vyšná Pisaná boli zrovnané so zemou. Z tých dedín neostalo uci zaistili ubytovanie nielen v kláštore, ale aj v rodinách, lekárske ošetrenie
a školskú dochádzku. Peniaze na pobyt trinástich dievčat umiestnených v
nič.“
Ako sme už uviedli, celkovo sa im z kraja pod Duklou podarilo zachrániť 45 kláštore získali od firiem prevažne z Olomouca a okolia, ktoré na deti prispeli
detí. Pamäti národa sa podarilo vypátrať päť z nich. Domnievali sa vtedy, že celkovou čiastkou 125 510 korún (mesačne 900 korún). Celú akciu študentky
naplánovali na školský rok. Ako zistili redaktori Pamäti národa od žijúcich
ide o oficiálnu akciu organizovanú vládou.
Začítajte sa teda do príbehu, ktorý český redaktori zaznamenali aj pre vás. detí či ich príbuzných, po jeho skončení sa väčšina detí vrátila domov. Tým,
Dve dediny na východnom Slovenska Vyšná a Nižná Pisaná počas druhej ktorí sa nemali kam vrátiť, študentky našli adoptívnych rodičov. Niektoré deti
z Údolia smrti domov cestovali len na prázdniny a neskôr sa vrátili natrvalo
na Moravu za náhradnými rodičmi.
Počas telefonátu sa pani Jechová rozplakali dojatím, keď spomínala na
svoje detstvo v kláštore. Mala sa tam vraj veľmi dobre, rehoľné sestry sa k
deťom správali láskavo, aj keď prísne vyžadovali denné pravidlá: skoré ranné
vstávanie, modlitby, bohoslužba, raňajky, škola... atď. O dvoch študentkách,
ktoré ich pobyt zorganizovali, nikdy nepočula. Na to, ako sa ocitla v Olomouci,
si proste nepamätá. Napokon, mala vtedy desať rokov.
PARASKA Z ÚDOLIA SMRTI
Paraska Souchová žije v dnešnom českom Pelhŕimove. Mala štrnásť rokov,
keď ju odviezli z Nižnej Pisanej do Olomouca. Z detstva si vybavuje evakuáciu pred postupujúcim frontom. „My sme proste išli pešo, stále preč. Až
u jedného gazdu sa sme sa zložili v malej komore. Vysťahovala sa celá
dedina.
Keď sme sa vrátilo, nič neostalo. Hlavne kvôli tomu, že sme
Obec Nižná Pisaná po vojne.
nechodili do školy, sme odišli do Olomouca, kde sme opakovali prvý
FOTO: Obec Nižná Pisaná
ročník,“ ťažko rozprávala do telefónu skoro 90-ročná Paraska Souchová, ktorá
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ktoré po II. svetovej vojne pomohli 45-tim deťom z Údolia smrti
sa domnievala, že záchranu zorganizovala vláda.
V Olomouci sa jej ujal nie príliš bohatý gazda Ladislav Švarc
z Poličky u Nezamyslic. Počas vojny prežil koncentračný
tábor. Paraske vytvoril so svojou ženou milujúcu rodinu.
Dievča, ktoré získalo okrem náhradných rodičov aj súrodencov, ich spočiatku oslovovala „pán a pani.“ To ale Švarcovci
odmietli a prosili ju, aby im hovorili „strýčku a tetičko.“
Paraske ale bolo smutno za rodičmi a za domovom. Domov
k rodičom do Pisanej jazdila na prázdniny a vždy sa vrátila
naspäť. Švarcovci sa o ňu starali štyri roky. Dospievajúce

Deti v obci Vyšná Pisaná, ktorá bola celá zničená
bombardovaním počas Karpatsko-duklianskej operácie.
FOTO: Pamäť národa
dievča sa snažilo Švarcovým uľahčiť život, chodila na brigády do miestnej
továrne. Akonáhle to bolo možné, osamostatnila sa.
Nastúpila na strednú policajnú školu SNB a v Prahe na vysokú školu politických
štúdií, kde sa spoznala s budúcim manželom, tajomníkom zväzu mládeže.
Paraska sa stala komunistkou už v osemnástich rokoch. Pretože manželia
odmietli nazývať okupáciu sovietskych vojsk v auguste 1968 bratskou pomocou, vyhodili ich zo zamestnania, ich deti nemohli študovať na vysokých
školách, vylúčili ich z KSČ, vyhrážali sa im, že prídu o byt, Paraska stratila
úradnícke miesto na národnom výbore.
V roku 1985 sa Paraska Souchová zúčastnila súťaže časopisu Vlasta. Poslala do redakcie svoje spomienky k 40. výročiu konca vojny. Záchranu deti
pripisovala vláde, písala o zväzáckych brigádach a o nadšení z budovania
komunizmu, o svojej vďačnosti k životu v socializme. V súťaži zvíťazila a jej
spomienky časopis uverejnil. Za odmena cestovala na zájazd na Sibír.
DRUHÁ ZÁCHRANKYŇA SA VYDALA ZA VOJAKA LUFTWAFFE
Redakcia Magazínu Pamäť národa pátrala po osudoch druhej záchrankyne
Věry Kristovej, neskôr Adámkovej. Po odvysielaní rozhlasového dokumentu
Příběhy 20. století, kde zaznela výzva, a po publikovaní príbehu v ďalších
médiách, sa ozvala vnučka Věry Kristovej, pani Stanislava Kubisová.
„Moja babička už nežije. Bola hlboko ľudský človek. O roku 1946 a 1947
sa u nás často hovorilo. Aký bol život, ako to bolo po vojne. Babička
pochádzala z národne založenej rodiny. Jej otec legionár pracoval na
železniciach a tým pádom mala možnosť cestovať. Dbal na to, aby videla
celé Československo ešte pred druhou svetovou vojnou. Vyviezol ju až
do Užhorodu, aby videli, čo všetko je republika. To boli také príbehy, čo
rozprávala, jeden vedľa druhého. A medzi nimi i ten o tom, ako bolo po
Paraska v škole v Nezamyslicích u Prostějova, na fotografii
napravo od učiteľa. FOTO: archív Parasky Souchovej

Údolie smrti označuje údolie
potoka Kapišovka, ktoré sa rozkladá medzi deviatimi obcami
v okrese Svidník, kde sa od 21.
do 27. septembra 1944 odohrali
ťažké boje Karpatsko-duklianskej
operácie. Boje priamo zasiahli obce Dlhoňa, Dobroslava,
Havranec, Kapišová, Kružlová,
Nižná Pisaná, Svidnička, Vápeník
a Vyšná Pisaná.
vojne vhodné nejakým spôsobom pomôcť oblastiam, ktoré boli najviac
postihnuté,“ popisovala Stáňa Kubisová, ktorá príbeh o zachránených deťoch
poznala aj z písomných dokumentov a fotografií, ktoré po babičke ostali.
Věra Kristová po učiteľskom ústave nastúpila na základnú školu na Hlučínsku.
Zamilovala sa a vydala za bývalého príslušníka Luftwaffe. Stala sa členkou
KSČ. Jej vnučka vysvetlila, že to nebolo z ideologických dôvodov, babička vraj
chcela ochrániť rodinu, pretože jej manžela si „otvíral na komunisty hubu.“
TETU AXMANOVÚ TÝRALI, AŽ ZOŠALELA
Hlavná organizátorka záchrany detí z Údolia smrti Květa Axmanová doštudovala v roku 1948 Učiteľský ústav a nastúpila ako učiteľka prvého stupňa
základných škôl v malých dedinkách okolo Olomouca. S komunistami nesúhlasila, celý život sa s nimi rôzne sporila, súdruhovia sa jej rôzne mstili.
Prvého priestupku voči novému režimu sa dopustil jej otec, ako rozprávala
Květa, že hodil komunistickú legitimáciu komunistom pod nohy. Tento legionár
do komunistickej strany síce nevstúpil, ako člen Československej sociálnej
demokracie automaticky prešiel do KSČ, keď sa tieto strany v lete 1948 zlúčili.
To vraj vyvolalo značnú nespokojnosť v miestnej KSČ v Olomouci.
Rodinu však komunisti prenasledovali i z iného dôvodu. Květa sa vydala
za synka z „kapitalistické“ rodiny. Bartoňovi vlastnili fabriku na spracovanie
bavlny v obcí Jedlí, ktorá zamestnávala okolo sto ľudí. Po roku 1948 im ju však
súdruhovia znárodnili. Květu trápili iné starosti, mala strach, že zavrú otca i
manžela, pretože ich teta bola odsúdená na päť rokov za vlastizradu.
Tetu Annu Axmanovú, rehoľnú sestru menom Remigie, zatkla v roku 1951
Štátna bezpečnosť. Vyšetrovatelia ju obvinili na základe podhodených falošných dôkazov z udržiavania nedovoleného kontaktu s odsunutými nemeckými
spolusestrami a veľmajstrom Rádu nemeckých rytierov vo Viedni, z ukrývania
rádového majetku, vysielačky a zbrane.
Remigie potom prešla tvrdými výsluchmi, že sa po štyroch mesiacoch
nervovo zrútila a eskortovali ju do ústavu pre psychicky chorých v Kromeříži.
Po mesiaci ju vrátili do ostravskej vyšetrovacej väzby a v procese Witková
a spol, ktorý sa konal vo februári 1952 v Opave, ju odsúdili na päť rokov
väzenia. Vo väzení brúsila bižutériu, po prepustení dostala rakovinu pľúc a v
decembri 1967 zomrela. Květa Bartoňová do svojej smrti uchovávala Annine
listy z väzenia.
Uverejnené z láskavý dovolením neziskovej organizácie Post Bellum a
webového Magazínu Pamäti národa
(ps), ZDROJ: pametnaroda.cz
Pomôžte aj vy nájsť deti z tzv. Údolia smrti. Niektoré zo zachránených
detí už naši kolegovia z Pamäti národa vypátrali, ale pokračujú ďalej.
Pomôžete im? Poznáte niektoré z detí? Alebo máte zaujímavú stopu?
Píšte na info@postbellum.cz. Ďakujeme!

Pani Květa Bartoňová (Axmanová) v roku 2016.
FOTO: Vít Lucuk

Podduklianske novinky

2. jún 2020

Spravodajstvo

8

V Ladomírke pod modrým mostom bol uhynutý jeleň
Ohrozené ryby, ale aj psy. Spod kopy konárov a raždia v rieke
Ladomírka vo Svidníku trčali laby uhynutého lesného zvieraťa.
Všimli si to, samozrejme, rybári, no konať nemohli. Zdĺhavé
riešenie napokon dirigovala samospráva.
Chodci či šoféri si to zo známeho modrého mosta všimnúť nemohli, no rybári,
ak zašli dolu k rieke, to videli hneď. „Je to dosť smutná vec. Je to až šok,“
vyhlásila jedna zo Svidníčaniek, ktorú sme pri modrom moste cez Ladomírku
oslovili. Nánosy konárov a raždia, ktoré stiahla voda, skončili okolo jedného
z pilierov a spod nich trčali laby pravdepodobne jeleňa. „Zbytočne to kazí
dojem, aj vodu, aj životné prostredie, všetko,“ pridal sa ďalší Svidníčan.
Náš zdroj tvrdil, že na uhynutého jeleňa v rieke pod mostom kompetentné
úrady upozornil už pred týždňom. Konala vraj i samospráva, čo potvrdila i PR
manažérka Svidníka Kristína Tchirová. „Napriek tomu, že to nie je prioritne
v našej kompetencii, ale cítili sme takú potrebu, že musíme reagovať
dostatočne rýchlo.“
Mesto upozornilo nielen poľovníkov, ale i vodohospodárov. Poslať svojich
pracovníkov, aby uhynuté zviera spod kopy konárov odstránili, samospráva
nemohla. „Samozrejme, je to pod mostom, ktorý patrí mestu Svidník,
ale na území vodohospodárskeho podniku, ale keďže ide o zviera, tak
prioritne sme volali združenie poľovníkov,“ ozrejmila situáciu a postup
Kristína Tchirová.
Práve miestnemu poľovníckemu združeniu lesné zvieratá patria. Tak ako ich
poľovníci berú po zrážke s autom, rovnako to mali urobiť aj v takomto prípade.

„Odkázať im treba, aby sa už snažili čím skôr to dať do poriadku,“ reagoval na pomalšie konanie poľovníkov Svidníčan a svidnícky Mestský úrad
po súhlase vodohospodárov, ako správcu toku, poľovníkom situáciu uľahčil.
„Promptne sme poprosili naše Technické služby, aby pomohli to zviera
vykliesniť z tej celej kopy nánosu,“ vysvetlila PR manažérka Svidníka a
poľovníci to tak mali jednoduchšie. V uplynulú stredu sme zistili, že pod mostom
už predsa len boli. Časť kadaveru zvieraťa odstránili v utorok a zvyšok práve
v spomínanú uplynulú stredu.
(ps)

Obsadí kreslo svidníckeho okresného prednostu nominant OĽaNO?
Bude novým prednostom Okresného úradu nominant OĽaNO,
Sme rodina, SaS alebo Za ľudí? Všetko je momentálne stále
otázne a hoci už pred tromi týždňami podpredseda hnutia Sme
rodina a zároveň asistent poslanca Národnej rady za Sme rodina
Ľuboša Krajčíra Josef Vašuta v rozhovore pre naše noviny k tejto
téme pár viet povedal, nič nie je rozhodnuté.
Josef Vašuta v našom rozhovore
povedal, že hnutie Sme rodina, ktorého je podpredsedom, si nezakladá
na celoplošnej výmene všetkých
funkcionárov. „Pripravujú sa určite
zmeny, v prvom rade sa však pripravuje zákon, pretože máme veľa
otázok, prečo nemeníme vedenia
úradov z bývalých strán. Chce
však podotknúť, že my v hnutí
Sme rodina nie sme tým hnutím,
že každý, kto je zo Smeru či z SNS
je zlý. My odborníkom otvárame
dvere, chceme, aby boli na po-

zíciách 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 výmene na poste prednostu Okresného
úradu vo Svidníku, ktorý momentálne
zastáva Jozef Baslár ako nominant
dnes už bývalej strany SMER-SD. „Je
vytvorený kľúč rozdelenia funkcií,
ktorý však nie je na zverejnenie.
V koalícii hu však máme a určite

v blízkej dobe budú všetci vedieť,
kto bude prednostom.“
Minulý týždeň však v celoslovenských médiách zarezonovala informácia, že tri mesiace po voľbách chce
OĽaNO ako najsilnejšia strana vládnej
koalície dosadiť prednostov všetkých
72 okresných úradov na Slovensku.
„Taká je ambícia,“ potvrdil predseda
poslaneckého klubu OĽaNO v Národnej rade SR Michal Šipoš, ako chce
strana vymeniť prednostov, ktorých
po vzniku predošlej vlády nominovali
Smer, SNS, Most-Híd a Sieť.
Predstavitelia koaličnej strany Za
ľudí takýto plán odmietli. „Nebol
dohodnutý ani v koaličnej rade,
ani nikde," tvrdila minulý týždeň
prvá podpredsedníčka strany Za ľudí
Veronika Remišová.
O tom, ako vyberať prednostov, chce
Veronika Remišová hovoriť na najbližšej koaličnej rade. Odmieta tiež, aby
všetky miesta obsadilo iba OĽaNO. Aj
predseda SaS Richard Sulík odkázal
cez hovorkyňu strany Katarínu Svrčekovú, že k prednostom sa koaličné
strany ešte len stretnú. OĽaNO však
už hľadanie šéfov okresných úradov
naplno rozbehlo. Odkazuje sa na
dohodu koaličných strán, že za každý
rezort plne zodpovedá strana, ktorá
nominovala ministra.

A keďže okresné úrady spadajú pod
ministerstvo vnútra, ktoré riadi Roman
Mikulec z OĽaNO, prednostov si chce
vybrať samo.
Predseda poslaneckého klubu
OĽaNO v Národnej rade SR Michal
Šipoš opísal, že v každom kraji vznikla výberová komisia zložená najmä
z poslancov, ale aj sympatizantov
OĽaNO. Každý z poslancov môže
zo svojho regiónu navrhnúť ľudí, o
ktorých si myslí, že by boli vhodní
ako šéfovia okresného úradu. S tými
sa stretne výberová komisia a pýta sa
ich na minulosť, pracovné skúsenosti,
na to, čo by chceli na okresnom úrade
zmeniť či ako ho chcú riadiť. „Ide nám
aj o to, aby bol ten človek čestný,
aj o boj s korupciou,“ podotkol
Michal Šipoš.
Pripomeňme, že prednostov okresných úradov podľa zákona menuje
vláda. Nič neprikazuje robiť na tieto
miesta akékoľvek výberové konanie.
Ako to teda celé dopadne a kto po Jozefovi Baslárovi zasadne napríklad do
kresla prednostu svidníckeho Okresného úradu tak zatiaľ nie je známe.
Zdá sa však, že to už nepotrvá dlho
a prvé personálne zmeny v regiónoch
po februárových parlamentných voľbách budú realitou.
(ps)
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Marek Sadiv, Peter Kuderjavý a Lukáš Dubec
- traja uchádzači o riaditeľské kreslo
Verejné vypočutie majú za sebou, no otázkou i naďalej ostáva, či
a ak áno, tak kto z trojice uchádzačov nahradí vo funkcii riaditeľa
Technických služieb mesta Svidníka Michala Picha.

Traja uchádzači o miesto riaditeľa si vyžrebovali poradie, v akom potom
predstúpili pred výberovú komisiu a ďalších. Všetci traja mali na svoju pre-

Pripomeňme, že Michal Pich sa po 34-och rokoch vo funkcii riaditeľa rozhodol odísť do dôchodku. V uplynulý piatok sa preto konalo výberové konanie
a spojené bolo s verejným vypočutím uchádzačov. V spoločenskej sále
Domu kultúry vo Svidníku sa
zišla výberová komisia, ktorú
tvorili mestskí poslanci Vladimír Kaliňák, Jozef Poperník
a Kamil Beňko, ale aj vedúci
Odboru financií Mestského
úradu Nikolaj Vlčinov a Ján Iľov
z Technických služieb mesta
Svidník.
Okrem členov výberovej komisie prišla aj samotná primátorka Marcela Ivančová, mestská
poslankyňa Katarína Siváková
a mestský poslanec Adrián Labun, ale i niektorí zamestnanci
svidníckeho Mestského úradu
a jeden z obyvateľov Svidník.

V spoločenskej sále Domu kultúry vo Svidníku sa zišla výberová komisia, ktorú tvorili mestskí poslanci Vladimír Kaliňák, Jozef Poperník
a Kamil Beňko, ale aj vedúci Odboru financií Mestského úradu Nikolaj
Vlčinov a Ján Iľov z Technických služieb mesta Svidník

Všetci traja kandidáti - Lukáš Dubec, Marek Sadiv a Peter Kuderjavý

zentáciu po pätnásť minút a členovia
výberovej komisie im potom kládli
otázky. Ako prvý svoje zámery vo
funkcii riaditeľa Technických služieb
mesta Svidník prezentoval Marek
Sadiv, ktorý v minulosti pôsobil vo
svidníckej spoločnosti Bytservis a aktuálne je zamestnancom spoločnosti
Metrostav. Druhý svoje predstavy
prezentoval Peter Kuderjavý, ktorý
pracuje v spoločnosti Deutsche Telekom a ako tretí sa predstavil Lukáš
Dubec, ktorý pôsobí v spoločnosti
Ptáček veľkoobchod.
Okrem členov výberovej komisie
ostatní prítomní otázky uchádzačom
o miesto riaditeľa nemohli klásť.
Všetkým trom členovia komisie oznámili, že výsledok výberového konania
im bude oznámený písomne v zákonom stanovenej lehote. V praxi to
potom bude vyzerať tak, že výberová
komisia by mala určiť poradie uchádzačov a svoje odporúčanie predloží
primátorke. Tá následne svoj návrh
na vymenovanie nového riaditeľa
Technických služieb mesta Svidník
predloží Mestskému zastupiteľstvu vo
Svidníku. Či a kedy sa tak stane, je
však zatiaľ otázne, pretože výberová
komisia má právo zhodnúť sa aj na
tom, že primátorke neodporučí ani
jedného z troch kandidátov. Ako to
napokon v skutočnosti bude, uvidíme
v najbližších dňoch.
Dodajme ešte, že prezentácie
všetkých troch kandidátov si prišiel
vypočuť aj dlhoročný a stále úradujúci
riaditeľ Technických služieb mesta
Svidník Michal Pich.
(ps)
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Významný medzník v živote Materskej školy na „generálke“
Materská škola na „generálke“ ako ju mnohí familiárne nazývajú
začala svoju činnosť pred tridsiatimi rokmi. V týchto dňoch stojí
na prahu 30. výročia jej otvorenia a spustenia do prevádzky.

hrdí na telocvičňu, ktorú máme priamo v materskej škole, priestranné svetlé
vnútorné priestory,
čiastočne zrekonštruované sociálne zariadenia a zvončekový
systém. V roku 2018
prešla budova zateplením v rámci projektu
Európskeho fondu
regionálneho rozvoja
s cieľom znížiť energetickú náročnosť.
Vymenili sme okná,
zrekonštruovali strechu, vymenili svetelné

„Ako riaditeľka materskej školy aj v tejto mimoriadnej situácii, vnímam tieto
dni ako uznanie a poďakovanie za dlhoročnú prácu kolektívu materskej školy
na Ul. gen. Svobodu vo Svidníku. Vážim si a oceňujem 30 rokov tvorivej práce
všetkých bývalých a súčasných zamestnancov, ktorí ju priviedli ako „úspešnú
školu“ až do dnešných dní. Moje poďakovanie patrí bývalým riaditeľkám,
pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, ktorí zanechali v škole
kus svojho srdca a poctivej práce,“ poďakovala súčasná riaditeľka MŠ na Ul.
gen. Svobodu vo Svidníku Anna Kurečková.
Spomínaná riaditeľka približuje čitateľom a verejnosti niečo z histórie materskej školy. Materská škola na Ul. gen. Svobodu vo Svidníku bola slávnostne
otvorená 31.8.1990 ako „spoločné zariadenie materská škola - detské jasle“
na Ul. maršala Koneva, prvá a zároveň posledná materská škola v
meste po nežnej revolúcii. Z kroniky sa dozvedáme, že na jej otvorení sa
zúčastnil vtedajší podpredseda ONV J. Maruščak, podpredseda MsNV
J. Pisančík, vedúca OŠ ONV p. Miľová.
Svoju činnosť začala ako 5-triedna s 80 deťmi a s jedným oddelením
jaslí s počtom 47 detí. „Len pre zaujímavosť, najviac deti v MŠ bolo v
šk. roku 1993/1994 a to bolo 186. O prevádzku sa staralo vtedy 25 zamestnancov. Nechýbala ani teta školníčka, teta v práčovni, vyšší počet
prevádzkových zamestnancov a zdravotné sestry.
Prvou riaditeľkou sa stala pani Anna Pagáčová a vedúca detských jaslí
pani Helena Dobranská. Od 1. júla 1991 do funkcie riaditeľky spoločného
zariadenia nastúpila pani Alena Kurimská a novým zriaďovateľom sa stal
Okresný úrad - školská správa.
Neskôr prešla funkcia riaditeľky do rúk Márie Špakovej-Hudákovej,
ktorá dnes pôsobí na Školskej štátnej inšpekcií,“ ozrejmila riaditeľka
Anna Kurečková.
Ako sme už prezradili, v súčasnosti vykonáva funkciu riaditeľky Materskej školy Anna Kurečková, zástupkyňa riaditeľky je Marta Gajdošová
a vedúca školskej jedálne Mária Krajňáková. Zmeny v spoločnosti sa
odrazili aj v existencii školy a postupne sa v roku 1993 zrušilo oddelenie
jaslí. Od 1. januára 2013 má materská škola právnu subjektivitu a jej
zriaďovateľom je mesto Svidník.
„Budova materskej školy je typizovaná s výbornými prírodnými pod- V súčasnosti vykonáva funkciu riadimienkami a svojimi priestormi zodpovedá európskym normám. Sme teľky Materskej školy Anna Kurečková

zdroje a inštalovali fotovoltaický systém,“ doplnila Anna Kurečková.
Pozrime sa tak trochu na čísla. Materskú školu navštevuje v tomto školskom
roku 109 detí, pričom kapacita je 110
miest a do základných škôl odišlo už
1 156 detí. V jubilejnom roku pracuje
v škole 11 kvalifikovaných učiteliek,
4 zamestnanci školskej jedálne, 2
upratovačky. Škola realizuje výchovu
a vzdelávanie so zameraním na pohybovú aktivitu v súlade so školským
vzdelávacím programom Fitko. Vedúcou metodického združenia je Jana
Sadivová.
Tejto materskej škole sa nedajú uprieť
ani kvalitné výchovno-vzdelávacie výsledky. Deti získali nejedno ocenenie a
certifikát. „Aj keď veríme, že najväčšie
úspechy sú ešte pred nami, za tých
30 rokov prešla škola veľký kus cesty,
rôznymi úspechmi, radosťou, ale aj
bežnými starosťami a problémami,“
spomenula Anna Kurečková a dodala:
„Doba sa mení a súčasný život kladie
vysoké požiadavky na detí, ale aj dospelých, ktorí majú možnosť formovať
ich tvoriaci sa charakter. No deti ostávajú iba deťmi, aj keď sú náročnejšie
a vnímavejšie, ale stále očakávajú
pani učiteľku milú, láskavú, usmievavú, šťastnú a múdru. A o tú v našom
zariadení nie je núdza. Tisíce malých
človiečikov, tisíce malých životov, tisíce
ľudských osudov majú v rukách pani
učiteľky - druhé mamy, ktoré s veľkým
srdcom vedia byť oporou vo chvíľach,
keď deti ťažko znášajú rozlúčku s
rodičmi, keď sa učia prvú básničku,
keď mamke pripravujú prvé srdiečko
k sviatku, keď z „bábätiek vychovávajú školákov, ľudí súcich do veľkého
sveta“. Riadime sa filozofiou, že dieťa
je ten najkrajší dar, ktorý dostávame a
úspešný štart je zárukou chuti do života
na dlhé roky.
Materská škola „generálka“ stála a
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Významný medzník v živote Materskej školy na „generálke“
stojí vždy na čele tých aktivít, ktoré posúvali úroveň odborného vzdelávania
vpred. O tom svedčí aj záujem vzdelávacích inštitúcii na krajskej a celoslovenskej úrovni o spoluprácu.“
Riaditeľka Materskej školy na Ul. gen. Svobodu Anna Kurečková v závere
poďakovala vedeniu mesta na čele s pani primátorkou, predstaviteľom mesta,
členom Rady školy, Združeniu rodičov a všetkým priateľom, ktorí mali pre nás
otvorené a štedré srdce.
„Želám si, aby pri hľadaní nových ciest a postupov pri budovaní „Dobrej
materskej školy“ som sa stretávala s iniciatívnym kolektívom, chápavou RŠ a
zriaďovateľom, ktorí podporujú smerovanie školy. Najťažšie je vždy presvedčiť
a získať pre svoj zámer všetkých zainteresovaných. Mám tú výhodu, že „generálka“ disponuje kolektívom ľudí, o ktorých sa môžem oprieť. Kolektív sa
neuspokojuje s málom. Každý rok prichádzame s niečím novým, čo by deti,
rodičov, ale aj nás samotných uspokojovalo.
Ďakujeme rodičom detí za dôveru, ktorú vložili do našej vzdelávacej inštitúcie,
pretože nám zverili svoj najväčší poklad a deťom želáme, aby ich očká hľadeli
na nás s láskou a dôverou, ktorá ich bude sprevádzať po celý ďalší život.
Vykročme teda do ďalšieho obdobia s odvahou a optimizmom, znásobujme
v deťoch to, čo je krásne, dobré a správne!“
(pn)

Slová prvej riaditeľky jubilujúcej škôlky Anny Pagáčovej...
„Písal sa rok 1990. V máji výberovým
konkurzom som prešla ako víťaz z
troch kandidátok na funkciu riaditeľky
Materskej školy na Ul. arm. gen. L.
Svobodu vo Svidníku. V priebehu
mesiacov jún a august som mala povinnosť odovzdať funkciu na odbore
školstva nastupujúcej školskej inšpektorke a zároveň zabezpečovať vybavovanie nových priestorov pre jasle a
materskú školu o kapacite 120 miest
pre deti do MŠ a 60 miest pre jasle.
Bola to hektická doba, len pol roka po
nežnej revolúcii. Mnohé prevádzky,
ako Drevona v Košiciach, končili alebo
menili systém výroby. Mala som obavy
či do konca augusta stihneme vybaviť
všetky priestory zariadenia predpísaným nábytkom. Podarilo sa všetko
zabezpečiť za pomoci rodáka z našej
dediny, ktorý mal na starosti prevádzku
školského nábytku.
Ďalšia dôležitá úloha bola vybaviť
školskú kuchyňu kuchynským riadom,
aby bola prevádzky schopná. Túto
úlohu sme zabezpečovali spolu s
vedúcou školskej jedálne Jozefínou
Paľovou. Hektické bolo pre nás to, že
v mesiaci júl ešte v priestoroch zariadenia pracovali robotníci na dokončovacích prácach po kolaudácii.
Na upratovanie a vybavenie celého
zariadenia sme mali tri týždne. Všetky zamestnankyne a mnohí rodičia,
ktorých deti boli zapísané do tohto
zariadenia s nástupom 1.9.1990,
denne pomáhali s upratovaním a
vybavovaním priestorov zariadenia,
len aby všetko bolo tak, ako sa patrí
na otvorenie tried pre deti v jasliach a
materskej škole.
Aj po 30 rokoch patrí všetkým veľké
ďakujem. Vďaka ich pomoci sme mohli
slávnostne otvoriť priestory jaslí a
materskej školy 1.9.1990 a tak oživiť
triedy detským džavotom. Teší ma, že

predškolské zariadenie je stále živé aj
po 30-tých rokoch, že stále napreduje
s dobou. Modernizuje a vylepšuje
priestory a okolie zariadenia v pro-

spech detí. Za tú tvorivosť patrí ďakujem - vám - všetkým pedagogickým a
nepedagogickým pracovníčkam, pod
vedením skúsenej a zodpovednej

riaditeľky školy Anny Kurečkovej.
Prajem vám pevné zdravie a ešte veľa
tvorivých nápadov pri príprave detí do
školského života.“

Blahoželá primátorka Marcela Ivančová:
Milá jubilantka, Materská škola na Ul. gen Svobodu,
keď sa žene blahoželá k tridsiatim narodeninám, je to vek
rozkvetu a veľkých plánov. Keď sa blahoželá inštitúcii, je
to prejavom stability, schopností a úspešnosti.
Každá organizácia za roky pôsobenia prechádza svojim
vývojom a kým na začiatku sa pani riaditeľka Pagáčová
zaoberala budovaním kolektívu, formovaním celého systému starostlivosti o deti, tak pani riaditeľka Kurečková
má na ramenách vynovovanie areálu a zdokonaľovanie
každodennej práce s deťmi. Tá práca za tridsať rokov
vo výchove zostáva stále rovnako ťažká ako krásna.
Deti sú už od mala osobnosti a práve učiteľky v škôl-

kach v nich odhaľujú talenty, prvé schopností a samotnú
individualitu.
Ako mama dvoch detí si teraz už s nostalgiou spomínam
na dôveru, s akou som ich vodila do škôlky na „generálke“
a až teraz si uvedomujem, koľko lásky, vzdelania bolo
mojim deťom dopriate.
Prajem materskej škole, pani riaditeľke, učiteľkám a ďalšiemu personálu, aby svoju škôlku milovali a rozvíjali ešte
dlhé roky. Výchova najmenších detí sa stáva základom
pre ďalšie vzdelávanie v základných školách, preto im zo
srdca prajem, aby pod ich rukami rástli dušičky dobrých
a šľachetných ľudí.

MICHAL GORIŠČÁK V STRANÍCKEJ POLITIKE NAPREDUJE
V straníckej politike momentálne
mimoparlamentnej strany Most-Híd
napreduje Svidníčan. Súčasný viceprimátor Svidníka a zároveň riaditeľ
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v
Bardejove Michal Goriščák sa v uplynulú
sobotu stal jedným z podpredsedov
tohto politického subjektu.
Pripomeňme, že po neúspešných parlamentných voľbách odstúpil dlhoročný
predseda strany Béla Bugár. Jediným
kandidátom na post predsedu strany
Most-Híd bol na sneme v uplynulú sobotu bývalý minister životného prostredia
László Sólymos.
„Bývalého ministra životného prostredia poznám ako férového a pracovitého
chlapa. Nikdy neodmietol moje pozvanie
a prišiel na severovýchod Slovenska,
kde si našlo cestu len málo zástupcov
politických strán. Aj keď veľa politikov
prejavuje záujem riešiť problémy regiónov, dovolím si povedať, že práve

tento chlap prešiel Slovensko od veľkých
miest po najmenšie obce, od západu
po východ a od juhu po sever,“ povedal
nám svidnícky viceprimátor Michal
Goriščák, ktorý bol doteraz aj
krajským predsedom strany
Most-Híd pre Prešovský
kraj. László Sólymos si
ho teraz vybral za jedného z republikových
podpredsedov. „Dostal
som ponuku uchádzať
sa o miesto podpredsedu strany Most-Híd,
za ktorú som úprimne
vďačný. Ešte viac ma
potešila podpora od
delegátov snemu,“ zareagoval Michal Goriščák po
tom, čo ho delegáti snemu
zvolili za podpredsedu strany.
„Chceme získať späť dôveru voličov, preto potrebujeme urobiť niekoľko

zásadných zmien, nielen na postoch,
ale aj vo fungovaní strany. Chceme
modernú stranu, ktorá dokáže promptne reagovať na aktuálne
politické a spoločenské
výzvy. Sme strana,
ktorá je silne regionálne zastúpená.
V tomto chceme pokračovať
a znižovať regionálne rozdiely.
Táto úloha je o
to dôležitejšia,
že sa nachádzame v čase
k o r o n a k r í z y,
ktorá bude mať,
zvlášť na regióny,
negatívne dopady,“
uzavrel čerstvý podpredseda neparlamentnej
strany Most-Híd Michal Goriščák. (ps)
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Rozlúčka gymnazistov so školou...
7. mája 2020 sa oficiálne ukončil školský rok pre našich štvrtákov. Tento rok však ulice mesta zostali prázdne. Zvykom býva,
že so žiakmi Gymnázia duklianskych hrdinov sa lúčia aj ostatní
spolužiaci či obyvatelia mesta Svidník. V škole im symbolicky
„poslednýkrát zazvonia“.
Mimoriadna situácia na Slovensku si však vyžiadala iné riešenia. Tento
školský rok sa pre maturantov niesol vo virtuálnom svete, u nás vo virtuálnej
triede. AKO? A ako posledný zvonček? Krááásny... V úvode sme si pripomenuli
našich štvrtákov vtipnou prezentáciou, v rámci ktorej pán riaditeľ každému
symbolicky „zazvonil na odchod“. Maturantom sa prihovoril aj predseda ŽŠR
Samuel Ducár, ktorý okrem poďakovania za aktívnu prácu v ŽŠR, povedal:
„Neviem, kam povedú vaše kroky, ale jedno viem, že tam, kam pôjdete, sa
určite nestratíte.“
„Štyri roky sme sa pripravovali na okamih, kedy si sadneme za zelený
stôl a našou odpoveďou sa nám odomkne brána dospelosti. No prišlo
niečo, s čím nikto nepočítal, a tak budeme hodnotení známkou za štyri
roky nášho, u niekoho viac, u niekoho menej usilovného trápenia,“
povedal Martin Konár zo IV.B, ktorý sa v mene štvrtákov všetkým poďakoval
za nádherné štyri roky na tejto škole.
28. máj 2020. Krásny deň. Tešili sa naň. Všetci. Dostali maturitné vysvedčenia.
Krásny pocit. Ale krásne boli aj slová pána riaditeľa. Nezabudol oceniť ani
tých, najlepších, ktorí počas štúdia reprezentovali našu školu - GYMNÁZIUM
DUKLIANSKYCH HRDINOV, ale aj mesto Svidník na rôznych vedomostných

či športových súťažiach. Týmto okamihom bolo zavŕšené ich stredoškolské
štúdium.
A čo popriať našim maturantom?
Želáme im, aby v živote stretávali len dobrých ľudí, aby stále robili len správne
rozhodnutia a aby vždy boli na seba hrdí, pretože sú jedineční.
GDH vo Svidníku

Svidnícki mestskí poslanci sa zídu neplánovane
Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku sa v stredu 3.
júna, len dva týždne po ostatnom riadnom, zídu na ďalšom, tentoraz neplánovanom zasadnutí. Zvolala ho primátorka Svidníka
Marcela Ivančová a jeho začiatok stanovila na stredu 3. júna o
15. hodine.
Svidnícki mestskí poslanci sa zídu v spoločenskej miestnosti Domu kultúry
na poschodí a prerokujú bod nazvaný Realizácia projektu „Vodozádržné
opatrenia v lokalite na Ul. 8. mája - pešia zóna.“ Materiál predloží vedúca
Referátu regionálneho rozvoja Kancelárie primátorky Mestského úradu vo
Svidníku Miroslava Molčanyiová.
O čo vlastne ide? Tento materiál už raz mestské zastupiteľstvo schválilo a
spočíva v podaní projektu o nenávratné finančné prostriedky, pričom mesto má
v rámci neho zrevitalizovať priestranstvo, teda pešiu zónu na sídlisku UTRA pri
Podduklianskej knižnici. V dôvodovej správe Miroslava Molčanyiová píše, že
Mestu Svidník bola doručená výzva na doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, na základe ktorej je potrebné upraviť povinné spolufinancovanie

Sociálnu poisťovňu evakuovali
Aj svidnícku pobočku Sociálnej poisťovne v uplynulý utorok 26. mája predpoludním evakuovali.
Zamestnanci museli opustiť budovu, opáskovali ju policajti a prísť musel policajný psovod so špeciálne vycvičeným psom na vyhľadávanie výbušnín.
Sociálna poisťovňa oznámila, že na základe anonymného mailového oznámenia o uložení bombovej zásielky boli všetky jej pobočky povinne uzatvorené
v súlade so zákonom. Po tom, čo budovy na celom Slovensku prehľadali
policajti, postupne
po bezpečnostných
pyrotechnických prehliadkach boli opäť
otvorené a v prevádzke. Policajti na
žiadnom z pracovísk
Sociálnej poisťovne
bombu nenašli. Po
páchateľovi anonymného telefonátu
mailového oznámenia pátrajú.
(pn)

projektu. „Aby nebola vyradená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
projekt „Vodozádržné opatrenia v lokalite Ul. 8. mája - pešia zóna“ upravili
sme formuláciu uznesenia v zmysle Výzvy na doplnenie žiadosti,“ vysvetlila
vedúca Referátu regionálneho rozvoja Miroslava Molčanyiová.
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku by tak malo schváliť uznesenie v takomto
znení: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia č. 107/2019 z
12. novembra 2019 „Vodozádržné opatrenia v lokalite na Ul. 8. mája - pešia zóna“ tak, že bod b) nahrádza novým textom v znení: „zabezpečenie
maximálneho 5% celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
vo výške 11 459,22 EUR z celkových oprávnených výdavkov vo výške 229
184,36 EUR.“
V praxi to znamená, že mesto musí uznesením garantovať, že má k dispozícii
5 percent z celkových nákladov projektu. Toto doplnenie však ešte neznamená
definitívne schválenie podanej žiadosti a teda celého projektu.
Súčasťou rokovania svidníckeho mestského parlamentu budú aj interpelácie
poslancov a diskusia. Pripomeňme, že rokovať budú v stredu 3. júna od 15.
hodiny.
(ps)
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Vyhliadková veža na Dukle je zatiaľ zatvorená, múzeá sú otvorené
Napriek uvoľneniu opatrení a otvoreniu múzeí či pamiatok si
radšej overte, či sa tam aj dostanete. Nie všade stíhajú robiť
nariadené opatrenia a niektoré ešte rekonštruujú. Príkladom je
49 metrov vysoké turistické lákadlo pri poľskej hranici.
Povinné odstupy turistov či dezinfekcia. Na vyhliadkovej veži v Duklianskom
priesmyku musia predpisy dodržiavať akurát robotníci. Na vstupnej budove
veže menia takmer všetko, čo sa dá. „To znamená okná, dvere, hlavný
vchod, menila sa strecha nad priestorom, kde je umiestnené lietadlo,
ktorá nám zatekala,“ povedal pre naše noviny vedúci svidníckeho Múzejného
oddelenia Vojenského historického múzea Piešťany, patriaceho pod Vojenský
historický ústav, Miroslav Blahut. Keďže vo vnútri postupne zariadili netradičnú kompletnú expozíciu, bolo to nevyhnutné. Aj lietadlo Iljušin, jedno z troch

Na vyhliadkovej veži v Duklianskom priesmyku musia predpisy dodržiavať
akurát robotníci. Na vstupnej budove veže menia takmer všetko, čo sa dá...

Šéf múzea Miroslav Blahut
na svete, ale i ďalšie exponáty, sochy či súsošia to
nevyhnutne potrebovali. „Pretekala nám tam voda,
keď pršal dážď, sklá niektoré boli už popraskané,
netesnilo to.“
No a na jedinečné výhľady na slovensko-poľské pohraničie si milovníci vojenskej histórie ešte musia pár
týždňov počkať. Pre verejnosť je vyhliadková veža
zatvorená až do konca júna. „Snažíme sa ju otvoriť
k 1. 7.“ potvrdil Miroslav Blahut. Zaujímavosťou ale
je, že aj vlani pred letom prichádzali turisti k veži
zbytočne. Menili v nej elektroinštaláciu a tiež bola
zavretá. A podobne na jeseň, keď menili 45-ročný,
priam historický výťah. Dnes je tu výťah moderný a
od zimy čaká na turistov.
Kým teda návštevu vyhliadkovej veže na Dukle
musia návštevníci oželieť, v expozícii Vojenského
historického múzea vo Svidníku ich po uvoľnení
opatrení radi privítajú. Podobne, ako napríklad v
Skanzene SNM - Múzea ukrajinskej kultúry, v jeho
centrálnej galérii na pešej zóne vo Svidníku alebo
trebárs v Galérii Dezidera Millyho.
(ps)

Oddychová zóna na Spojenej škole
Žiacka školská rada na našej škole nezaháľa a aj za týchto
sťažených podmienok sa rozhodla zrealizovať projekt, ktorý
podporil Prešovský samosprávny kraj v rámci grantového
programu #zlepšimeto, ktorý administruje Rada mládeže Prešovského kraja.
V rámci tohto projektu sme vytvorili priestor, na chodbe našej školy, ktorý
bude slúžiť všetkým. Bude to miesto, kde si žiaci môžu zahrať rôzne hry,
relaxovať v príjemnom prostredí,
urobiť si domáce úlohy alebo sa
len tak porozprávať s kamarátmi,
či počkať na svoj autobusový spoj
domov. Samozrejme bude slúžiť
aj na stretnutie žiackej školskej
rady a propagáciu jej aktivít.
Sprievodnými podujatiami tohto
projektu boli:
„Pochváľ sa čo čítaš, alebo
čítame lebo sme“ a „Žijeme environmentálnymi témami“, ktoré
sme pre koronakrízu presunuli na
internet. Aj napriek tomu naplnili
svoj cieľ, spájať komunitu žiakov a
učiteľov našej školy a ukázať, že Spojená škola vo Svidníku je výnimočná.
Z. Kožlejová, koordinátorka ŽŠR
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Vyhodnotili súťaž amatérskej fotografie AMFO 2020
Súťaž amatérskej fotografie na Slovensku AMFO 2020 má
svoje ocenené diela už aj vo Svidníku a v Stropkove. Tento
ročník postupovej súťaže hodnotila porota zložená z - predseda
poroty Ladislav Cuper a členovia Andrej Belovežčík a Marián
Sasarák.
Odborná porota hodnotila predovšetkým prácu so svetlom a priestorom, kompozíciu záberov, výber témy,
technickú a umeleckú úroveň prihlásených fotografií a na jej základe
udelila ceny a čestné uznania v troch
vekových kategóriách a v kategórii
„Cykly a seriály“.

na kvalitné technické spracovanie
a nesprávny rozmer fotografie, čo
bolo dôvodom vyradenia ich snímok
zo súťaže.
Zo skupiny na 21 rokov svidníckych
autorov nás najviac zaujala tvorba
Dušana Ignáca. Tu to však berieme
ako samozrejmosť, pretože autor

fotografiami aj úspešný Anton Hričan,
ktorý prekvapil čiernobielou fotografiou „Šanghaj“ a cyklom fotografii
„Lesní muži“. V tejto silnej konkurencii
do krajského kola postúpili so svojimi
prácami aj Michal Bujdoš, Janka
Kaščáková a Viktória Bačová.
Najstaršia amatérska fotografická
súťaž na Slovensku AMFO prezentuje

Možnosť predložiť aj koncipované
fotografické „celky“ do samostatnej
kategórie „cykly a seriály“ využili
traja autori, ktorých predložené práce
zodpovedali kritériám prácou.
V prvom súťažnom kole za okres
Svidník bolo hodnotených celkovo 54
prihlásených fotografií od 14 autorov,
okres Stropkov reprezentovalo 11
autorov so 78 fotografiami.
Veľmi potešiteľná bola rozmanitosť
motívov a fotografických postupov.
Porota pri rozhodovaní o udelení
cien a čestných uznaní v jednotlivých
kategóriách prihliadala aj k celej predloženej kolekcii jednotlivých autorov,
k systematickej a cieľavedomej práci
jednotlivcov.
V skupine do 16 rokov neboli zastúpení žiadni autori ani v jednom
okrese. V druhej skupine autorov od
16 do 21 rokov sa objavilo o niečo viac
fotografií a tiež aj rôznorodosť tém.
Je vidieť, že mladí ľudia majú zmysel
pre osobité vnímanie okolitého sveta,
a tak aj niekedy svojim subjektívnym
pohľadom vedia vytvoriť aj netradičné
snímky. Najviac nás zaujali autoportréty Michaely Sidorovej, Veroniky
Popovovej ,Dárie Miškiv-Popovovej,
Bibiány Ondrejcovej a Simony Sirokovej, ktoré dosahujú vysokú úroveň.
Svojim stvárnením, výstižným vyjadrením momentu v danom čase bola
ocenená aj Marianna Marusinová. No
našli sa aj autori, ktorí stále zabúdajú

má už aj zahraničné úspešné skúsenosti s prezentáciou svojej tvorby.
Porotu zaujala aj fotografia „Okno“,
zachyteným momentom padajúceho
lístia od Alexandra Husára a taktiež
fotografia „Krajina I.“ od Jozefa Horkavého za dobrú kompozíciu a farebnú
zladenosť.
U fotografov z okresu Stropkov porota skonštatovala stúpajúcu umeleckú
úroveň u starších autorov a súťaže
sa zúčastnilo aj niekoľko mladých
začínajúcich autorov. Porotu svojimi
farebnými, aj čiernobielymi fotografiami najviac zaujal Ľuboslav Hmurčík
svojim citlivým vnímaním krajiny
najviac zaujal fotografiou „Alpské
údolie“. Tomáš Bednárik prekvapil
zvýrazneným farebným svetlom v
cykle fotografii „Aura I.-IV.“ a taktiež
aj Matúš Motyka svojou fotografiou
Farebnô 2“.
Prvou dámou AMFA v Stropkove
sa stala Magdaléna Koleničová, už
je badať dozrievajúcu fotografickú
osobnosť, ktorá porotu prekvapila
najmä čiernobielou fotografiou „Zrkadlenie nad Liptovskou Marou“,
ale aj kolekciou farebných fotografii
dobrou kompozíciou, farebnosťou a
jednoduchosťou.
Najúspešnejším autorom v kategórii
nad 21 rokov bol Vladimír Ivanko, ktorý svojou fotografiou džbánov „Zátišie
I.“ najviac zaujal porotu, ale na päty
mu šľapali svojimi veľmi kvalitnými

žánrovo aj tematicky pestrú tvorbu
stoviek nadšených autorov.
Našim víťazom prajem veľa úspechov v ďalšej súťaži a všetkým
zapojeným aj naďalej chuť do ich
fotografickej tvorby.
Katarína Grúsová,
POS vo Svidníku

VYHODNOTENIE V KOCKE
SKUPINA DO 21 ROKOV:
Kategória čiernobiela fotografia:
1. Simona Siroková - za fotografie:
„Vášnivá ženskosť“ a „Vernosť priateľov“
2. Bibiána Andrejcová - za fotografiu: „Autoportrét“
3. neudelené
Kategória farebná fotografia:
1. Michaela Sidorová - za fotografiu: „Autoportrét“
2. Mariana Marusinová - za kolekciu fotografií
3. Veronika Popovová - za fotografiu: „Autoportrét“
Dária Miškiv - Pavlíková - za fotografiu: „Autoportrét“
Čestné uznanie:
Natália Frandoferová za fotografiu: „Two is one“
Denisa Belinová za fotografiu: „Nedeľné ticho“
Simona Siroková za kolekciu fotografií
Bianka Vadová za fotografiu: „Pán biely fúzik“
SKUPINA NAD 21 ROKOV
Kategória čiernobiela fotografia:
1. Dušan Ignác - za kolekciu fotografií
2. neudelené
3. neudelené
Kategória farebná fotografia
1. Dušan Ignác - za kolekciu fotografií
2. Alexander Husár - za fotografie: „Okno“, „Pri potoku“
3. Jozef Horkavý - za fotografiu: „Krajinka I.“
Čestné uznanie: Andrej Dudáš - za fotografiu: „V blízkosti“
Peter Horkavý - za kolekciu fotografií
Kategória cykly a seriály:
1. neudelené
2. Dušan Ignác - za kolekciu fotografií
3. neudelené
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Kto daroval krv?

V stredu 27. mája 2020 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie
svidníckej nemocnice darovať krv 31 bezpríspevkových darcov: Vladislav
Keselica (47), Matúš Mňahončák (26), Peter Gula (45), Martin Gula (30),
Kristína Vageľová (3), Ján Vageľ (39), Mário Cuper (3), Jozef Sabo (10),
Silvia Stašková (18), Pavel Ducar (51), Ivana Capková (11), Jozef Capko
(11), Tomaš Capko (31), Ľuba Kasardová (45), Andrea Mižová (prvodarca),
Jana Mašlejová (2), Lucia Halajová (prvodarca), Michal Burak (39), Štefan
Teraz (42), Rado Bujdoš (16), Martin Zribko (9), Miroslav Ducár (9), Peter
Sekeľ (18), Ján Kavuľa (9), Vladimír Zelizňák (32), Richard Horochonič (2),
Radovan Vitko (prvodarca), Michal Kmiť (prvodarca), Simona Gulová (2),
Jaroslav Kmec (4), Katarína Keselicová (12).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
S bolesťou v srdci a veľkým žiaľom
oznamujeme priateľom a známym,
že náš milovaný
manžel, otec, dedko, syn a brat
PETER KARAMAN z Vyšného Orlíka
nás nečakane a navždy opustil 28. mája 2020
vo veku 55 rokov.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku a modlitbu.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA
Aj keď priskoro zhasla sviečka Tvojho života,
neodišiel si, zostávaš v srdciach blízkych.

3. júna 2020 si pripomíname 10 rokov,
odkedy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko
VLADIMÍR CHUDÍK zo Svidníka
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna,
dcéry Tatiana, Martina, syn Ivan s rodinami

SPOMIENKA
Poďakovanie
Pravoslávnej cirkevnej obci (PCO) vo Svidníku bola v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Svidník č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svidník poskytnutá na rok 2020 finančná dotácia vo výške 2000
eur na opravu a rekonštrukciu cirkevných objektov.
V mene Rady PCO, ako i v mene svojom, vyjadrujem úprimné poďakovanie
primátorke mesta Svidník Marcele Ivančovej, komisii na prerokovanie žiadosti
o pridelenie dotácií, ako i mestskému zastupiteľstvu za poskytnutú finančnú
dotáciu. Finančné prostriedky boli použité v zmysle podpísanej zmluvy medzi
Mestom Svidník a PCO vo Svidníku.
Ján Sovič, duchovný správca PCO vo Svidníku

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.

2. júna 2020 uplynie 19 rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec a dedko
JÁN HOMZA zo Svidníka
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku v modlitbe.
S láskou a úctou spomínajú manželka Eva,
dcéry Evička, Miška a Jarka s rodinami
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE
Od 1. do 2. júna 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo
Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
6. a 7. júna: MDDr. K. Čuhová - Sov. Hrdinov 160/74 vo Svidníku.
Kontakt: 0908 323 818
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.

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA
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. - večerňa - 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 2. júna: 6.00 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.:
* Jakub B. (poďakovanie), 18.00 hod.: † Oľga, Juraj, Eva, Michal,
akatist k svätému duchu 5.- 8., Streda 3. júna: † Jozef, 18.00 hod.:
† Anna, Ján, akatist k svätému duchu 9.- 12., Štvrtok 4. júna: 6.30
hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Peter s rod. (50 rokov),
17.15 hod.: ruženec za závislých, 18.00 hod.: † Jozef, Jozef, Anna,
tichá adorácia s požehnaním, Piatok 5. júna: voľnica, 6.30 hod.: *
arcibratstvo ruženca, 18.00 hod.: * Mária, Mária / * Monika (50 rokov),
eucharistická pobožnosť, Fatimská sobota 6. júna: 8.00 hod.: ruženec a moleben k Bohorodičke, † Martin, 1. nedeľa po päťdesiatnici
- všetkých svätých, hlas. 1, 7. júna: 7.00 hod.: ruženec a 1. čas, 8.00
hod.: * Mária, Lenka, Ľuboš, Martin, Mária s rodinami, 9.15 hod.: *
za farnosť, 10.30 hod.: * Monika (50 rokov), 17.15 hod.: večiereň,
18.00 hod.: * Juraj a Anna.
- 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
Utorok 2.6.: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Dávida,
Streda 3.6.: 18:00 + Helena (40 dňová), Štvrtok 4.6.: 7:00 Za zdravie
a Božie požehnanie pre Ingrid s rod., Danku s rod. a Danku, Piatok
5.6.: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre členov Arcibratstva
sv. ruženca, Sobota 6.6.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre
rod. Kmiťovú, Nedeľa 7.6.: 9:00 Za farnosť.
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od 1. júna 2020
BALOGHOVÁ, Mary: Cesta za láskou.
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2020. 285 s.
Za dva roky, čo uplynuli od smrti grófa
Riverdala, sa jeho rodine podarilo prekonať hanbu, že prišla o tituly a majetok,
len bývalá grófka Viola sa s tým stále nevyrovnala. Keďže deti sú dávno dospelé
a ona už nie je súčasťou spoločenskej
smotánky, netuší, kde by mala hľadať
šťastie - až kým jej náhoda neprivedie
do cesty príťažlivého Marcela Lamarra, markíza Dorchestera. Z Marcela
Lamara sa po smrti manželky takmer
pred dvadsiatimi rokmi stal notorický
sukničkár a búrlivák. Viola ho poznala
už ako mladá matka, no vtedy odolala
jeho zvádzaniu. Marcelovi sa aj po rokoch zdá krásna vdova neodolateľná a
zaumieni si, že tentoraz mu neunikne.
Na svoje veľké prekvapenie však zistí,
že Viola túži po vášnivom dobrodružstve
rovnako ako on...

ŠÍP, Karel
Karel Šíp sa narodil 1. júna 1945 v Prahe, ale vyrástol v Ostrave. Je český
basgitarista, moderátor, zabávač, scenárista a piesňový textár. Po štúdiu na
Strědní průmyslové škole filmové v Čimeliciach, kde zmaturoval v roku 1963
sa stal zamestnancom Česko-slovenskej televízie. V rokoch 1963 až 1973
pracoval ako produkčný. Je autorom dvoch zbierok piesňových textov (pre
Karla Gotta, Daniela Hůlku, Hanu Zagorovu). Tiež je autorom knihy Skopičiny
mýho života. Je druhýkrát ženatý a má dvoch synov Karla a Jana. Jeho prvou
manželkou bola speváčka Marcela Holanová. Svoje životné a pracovné osudy
zveril tiež papieru. Zatiaľ vydal tri knihy: Kohout v akci, už spomínanú kniha
Skopičiny mýho života a knižnú podobu Všechnopárty.

BIČKOŠ, Peter (1.6.1911 - 31.3.2001)
Slovenský spisovateľ a prozaik. Maturoval na obchodnej akadémii v Košiciach. Po štúdiách pracoval ako notársky pomocník a bankový úradník v
Prahe, v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Prešove a v Žiline. Bol redaktorom
týždenníka Košické noviny. V tomto čase uverejňoval poviedky, kurzívky a
publicistické príspevky vo východoslovenských periodikách. Po dlhej odmlke
od roku 1980 publikoval novely a poviedky v zborníkoch stredoslovenských
autorov. Knižne vydal román Pred svitaním z vojnových a povstaleckých čias.
Po ňom nasledovala kniha noviel z prostredia bankovníctva s detektívnymi
zápletkami Dolárová story.

Dozorca hovorí väzňovi:
- Pripravte sa na návštevu, prišla
vaša manželka.
- A ktorá?
- Robíte si vtipy?
- Prečo?
Ja som tu za bigamiu.
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Kino DUKLA Svidník opäť v prevádzke
Prvým premietaním po dlhšej pauze poteší Kino Dukla filmových priaznivcov
už piatok 5. júna 2020.
Online predaj vstupeniek je dočasne zrušený. Vstupenky bude možné zakúpiť len
v pokladni Kina Dukla, a to 1 hodinu pred
každým premietaním. Vstupenky budú vydávané tak, aby boli dodržané požadované
2 m vzdialenosti medzi divákmi. Vedľa seba
môžu sedieť len rodinní príslušníci alebo
partneri. Túto skutočnosť je potrebné nahlásiť pri zakupovaní vstupeniek.
Žiadame návštevníkov, aby dodržiavali
požadované hygienické opatrenia:
* vstup len s prekrytím nosa a úst,
* dezinfekcia rúk pri vstupe,
* konzumácia občerstvenia
je v kinosále ZAKÁZANÁ.
Aktuálny program Kina Dukla Svidník na:
www.kinokultura.svidnik.sk
Večerné premietanie - 20.00 h
Detské premietanie - 16.00 h

Program Kina Dukla:
Piatok 5. júna o 20. hod.:
BLOODSHOT
Vin Diesel sa v novom thrilleri podľa úspešného komiksu predstaví ako
BLOODSHOT - supervojak, ktorý je vďaka armáde nanobotov v jeho žilách
prakticky neporaziteľný. Ako sa však zachová, keď zistí, že spoločnosť, ktorá
ho vytvorila, mu vyrába falošné spomienky a využíva ho ako zbraň?
Sobota 6. júna o 20. hod.:
RADIOACTIVE
Neuveriteľný, no skutočný príbeh ženy, matky, manželky a vedkyne - Marie
Curie-Sklodowskej. V biednych podmienkach drevenej kôlne, s deravou strechou - honosne nazvanej laboratórium, znáša výpary, žiarenie, pred ktorým
sa nechráni a kde celé hodiny mieša železnou tyčou vriacu masu - sa jej
podarí získať decigram čistého rádia. Úspech sa dostaví v roku 1902. Týmto
objavom rádia navždy zmenila tvár vedy.
Nedeľa 7. júna o 16. hod.
VPRED
Film VPRED nás zavedie do sveta fantázie, kde sa predstavia dvaja elfský
bratia, ktorí sa vydávajú na výpravu, aby zistili či ešte vo svete existuje niečo
magické.

Venovali dezinfekčné stojany Dostali úsmevné rúška
Od pondelka nastupujú žiaci do škôl na celom Slovensku. Všetko to
bude za prísnych hygienických podmienok. Občianske združenie Mladý Svidníčan v spolupráci so spoločnosťou Kaufmann s.r.o. venovalo
dezinfekčné stojany spolu s dezinfekciou pre všetky základné školy a
taktiež aj pre ZUŠ vo
Svidníku.
„Aj takouto maličkosťou chceme
pomôcť v tejto mimoriadnej situácii.
Zároveň chcem
poďakovať nášmu
partnerovi za takúto príležitosť,“
povedal predseda
OZ Mladý Svidníčan
Stanislav Hvozda.
(pn)

Zamestnanci svidníckej nemocnice dostali špeciálne rúška vyrobené z
funkčného materiálu, ktorý sa využíva pri športe.
Hoci je epidemiologická situácia v súvislosti s koronavírusom na Slovensku
aktuálne priaznivá, potreba nosenia rúšok najmä v zdravotníckych zariadeniach stále trvá. Zamestnanci chránia nosením rúšok nielen seba, ale
predovšetkým svojich pacientov. Ochranné chirurgické rúška či respirátory,
ktoré zdravotníci používajú počas výkonu svojej práce, sú určené pre potreby
poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nosiť ich však niekoľko hodín počas
celej služby v nemocnici je náročné. Preto sa vedenie rozhodlo nechať pre
každého zamestnanca vyrobiť funkčné rúško, ktoré by mohol využívať v čase,
keď priamo zdravotnú starostlivosť neposkytuje (napríklad pri administratívnych činnostiach) a mal tak vyšší komfort. Rúška sú navyše doplnené aj
fototlačou s úsmevom ako symbolom pozitivity. Aj keď sa na svojich pacientov zdravotníci dnes môžu usmievať iba očami, tieto rúška aspoň čiastočne
nahrádzajú chýbajúce úsmevy.
(pn)
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