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PANDÉMIA OCHROMILA CELÝ REGIÓN, NA TESTY SA ČAKÁ V KOLÓNACH
V regióne okresov Svidník a Stropkov hygienici evidujú 188 osôb pozitívne testovaných na
ochorenie COVID-19. K prudkému nárastu tohto počtu došlo v priebehu minulého týždňa a drviví väčšina pozitívne testovaných súvisí so svadbami, prípadne inými spoločenskými akciami,
oslavami a návštevami.
Vyplynulo to z rozhovoru, ktorý nám
poskytla riaditeľka Regionálneho úra-

du verejného zdravotníctva so sídlom
vo Svidníku Helena Hrebeňáková.
TAKMER 200
POZITÍVNYCH
„Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Svidníku
eviduje k dnešnému
dňu (nedeľa 4. októbra
2020) 188 pozitívne
testovaných osôb, z
toho je 125 v okrese
Svidník a 63 v okrese
Stropkov,“ konštatovala
Helena Hrebeňáková.
Ako sme už na našich
stránkach informovali
pred týždňov, pozitívne
testovaní sa spájajú
aj so svadbou, resp.
svadbami. „Pozitívne
prípady sa potvrdili na
troch svadbách, dve
sa konali v Stropkove, jedna v Spišskej
Novej Vsi. Priamo zo
svadby máme zatiaľ
potvrdených 78 pozitívne testovaných osôb
z nášho regiónu. Svadieb sa však zúčastnili
ľudia z rôznych kútov
Slovenska, dokonca aj
z Česka. Počet poziRiaditeľka Regionálneho úradu
tívne testovaných ľudí
verejného zdravotníctva so sídlom
z týchto svadieb je tak
vo Svidníku Helena Hrebeňáková
ďaleko vyšší,“ podotkla

regionálna hygienička s tým, že prvý
pozitívny prípad zo svadby zaregistrovali pred 10 dňami.
V IZOLÁCII STOVKY ĽUDÍ
Na testovanie objednali všetkých
účastníkov svadby, vrátane personálu. Následne dávali testovať všetky
úzke kontakty s potvrdenými prípadmi. „Počet kontaktov sa vyšplhal
doteraz na 853 osôb. Zamestnanci
nášho Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva na dohľadávaní kontaktov neustále pracujú,“ upozornila
Helena Hrebeňáková, podľa ktorej
bola izolácia v domácom prostredí
nariadená 1 007 osobám, v izolácii
aktuálne zostáva viac ako 800 osôb.
Keďže počet ochorení COVID-19 sa v
okresoch Svidník a Stropkov rapídne
zvýšil, logicky z toho vyplýva, že zasiahol aj viac inštitúcií. Podľa Heleny
Hrebeňákovej sa nedá vymenovať

zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
Helena Hrebeňáková.
ÚRADNÍCI, UČITELIA,
POLICAJTI, HASIČI I ŠPORTOVCI
Podľa našich informácií pozitívne
testovaných odhalili napríklad aj medzi zamestnancami Okresnej prokuratúry vo Svidníku, Centra pre deti a
rodinu vo Svidníku (niekdajší Detský
domov), ale trebárs aj na Okresnom
úrade vo Svidníku, Okresnom riaditeľstve Policajného zboru vo Svidníku,
v Senior dome Svida vo Svidníku,
v Základnej škole na Karpatskej
ulici, Strednej zdravotníckej škole
milosrdného Samaritána, Gymnáziu
DH, či medzi svidníckymi hasičmi.
V karanténe museli byť napríklad aj
extraligoví volejbalisti TJ Slávia Svidník, keďže jeden z ich hráčov mal po
účasti na svadbe pozitívny test. O situácii na Úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny, Okresnom úrade vo Svidníku
či v Senior dome Svida píšeme aj v
samostatných príspevkoch.
Po tom, čo bola minulý týždeň pre
pozitívne testovaného učiteľa zatvo-

všetky. „Môžem ale povedať, že sú
to niektoré základné a stredné školy,
štátna a verejná správa, ale aj súkromné firmy. COVID- 19 sa nevyhol
ani športovcom,“ povedala riaditeľka Regionálneho úradu verejného

rená Základná škola na Karpatskej
ulici vo Svidníku, od pondelka 5. októbra je v plnej prevádzke a rovnako
vyučovací proces už prebieha aj v
Gymnáziu DH vo Svidníku, kde bolo
v jednej triede zistených päť pozitívne

Oslavy síce zrušili, no príde na Duklu aspoň Boris Kollár?

inzercia

Ako sme už na našich stránkach informovali pred týždňom, oficiálne oslavy
76. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa hrdinov Dukly boli Ministerstvom obrany SR ako hlavným organizátorom zrušené. Dôvodom je pandemická situácia na celom Slovensku a osobitne v našom regióne. Slovenská
delegácia nevycestovala na pietne akty kladenia vencov v susednom Poľsku v
uplynulý pondelok 5. októbra a oficiálne kladenie vencov nebude ani v utorok
6. októbra na Dukle a ani vo Svidníku. Organizátori odporúčajú, aby každý,
kto chce prejaviť úctu a vďaku padlým hrdinov, si ich pamiatku uctil individuálne. „V prvom rade rešpektujem rozhodnutie Ministerstva obrany SR. Takúto
situáciu zažívame historicky prvýkrát. Je smutné, že oslavy KDO nebudú
mať ten punc, aký každoročne majú. Tentokrát je to hlavne o zodpovednosti
a preventíve. O to viac by sme mali v tento deň myslieť a modliť sa za našich
hrdinov, ktorí nám vybojovali slobodu a mier. Nikomu však nebude upreté
tiché položenie vencov v minimálnom počte. Pravdaže, aj ja v priebehu dňa
plánujem v tichosti položiť veniec a pokloniť sa hrdinom,“ povedal pre naše
noviny prednosta Okresného úradu vo Svidníku Michal Iľkanin.
Hoci sa ešte pred pár týždňami zdalo, že na Duklu a do Svidníka by mohli
zavítať všetci traja najvyšší ústavní činitelia, tentokrát to tak s najväčšou
pravdepodobnosťou nebude. Podľa neoficiálnych informácií sa však v utorok
6. októbra minimálne na Duklu po pristátí na svidníckom letisku chystá predseda Národnej rady SR Boris Kollár. Žiadne podrobnosti však nie sú známe a
rovnako nie sú známe ani podrobnosti o prípadnej návšteve ministra obrany
Jaroslava Naďa, o ktorom sa v kuloároch takisto šepká. Tak či onak, ak ktorýkoľvek z ústavných činiteľov na Duklu či do Svidníka zavíta, my vás o tom,
samozrejme, budeme informovať.
(ps)
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PANDÉMIA OCHROMILA CELÝ REGIÓN, NA TESTY SA ČAKÁ V KOLÓNACH
testovaných študentov. V Gymnáziu
DH sa však od pondelka 5. októbra
učia len dve triedy a od utorka 6. októbra by sa už mali učiť vo všetkých
triedach všetkých ročníkov.
NA TESTY SA ČAKÁ
V KOLÓNACH
Kapacita testovania na ochorenie
COVID-19 sa postupne v priebehu
minulého týždňa zvyšovala takmer
každý deň. „Z dôvodu nárastu počtu
ochorení COVID-19 v našom regióne
sa na mobilnom odberovom mieste

pri svidníckej nemocnici testuje každý
pracovný deň, prvýkrát sa testovalo aj
v uplynulú sobotu. Počet denných testov sa zvýšil z pôvodných 60 (dvakrát
za týždeň) na terajších 130 - 150 (päť
až šesťkrát denne),“ zdôraznila Hele-

Jedna pozitívna
v Senior dome Svida
„V Senior dom Svida vo Svidníku
evidujú 1 pozitívneho zamestnanca.
Na základe vzniknutej epidemiologickej situácie v meste Svidník
ostali v domácej karanténe ďalší 4
zamestnanci - z toho 1 zdravotná
sestra, 2 opatrovateľky a 1 kuchár.
Všetci podstúpili PCR testy a čakajú na výsledky,“ informovala nás v
závere minulého týždňa hovorkyňa
Prešovského samosprávneho kraja
Daša Jeleňová s tým, že v zariadení
sú nateraz všetci klienti a zamestnanci bez príznakov na ochorenie
COVID-19. Prísne dodržiavané sú
hygienické i protiepidemiologické
opatrenia, zamestnancom pri nástupe
je meraná telesná teplota, používajú
sa rúška, nariadená bola plošná
dezinfekcia. V Senior dome Svida
sú podobne ako v ostatných zariadeniach sociálnych služieb v kraji od
12. septembra zakázané návštevy. „O
ďalších sprísnených režimoch a postupoch, prípadnej karanténe celého
zariadenia rozhodne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva,“
dodala Daša Jeleňová. Dodajme,
že v Senior dome Svida v závere
minulého týždňa testovali všetkých
zamestnancov a všetci boli negatívni.
(ps)

na Hrebeňáková. Napriek tomu ľudia
na testy čakali v dlhých kolónach, no
nemocnica robila, čo mohla. Takýto
nápor sa dá predpokladať aj v priebehu tohto týždňa.
KEDY SA SITUÁCIA
UPOKOJÍ?
V rozhovore pre naše noviny sa
regionálna hygienička vyjadrila aj k
predpokladom toho, ako bude vývoj
pozitívne testovaných na ochorenie
COVID-19 v našom regióne vyzerať.
„Náš predpoklad je, že 2 - 3 týždne

potrvá, kým sa situácia v regióne upokojí. Šíreniu ochorenia nedokážeme
zabrániť sami, ale potrebuje k tomu aj
verejnosť. Majte na pamäti základnú
zásadu ROR: rúško - odstup - ruky/
dezinfekcia. Ide o základnú a veľmi
účinnú prevenciu, ktorou dokážeme
seba a svoje okolie efektívne chrániť,
a ktorou prispievame k zamedzeniu
šírenia ochorenia COVID-19. Rúška
zabraňujú, aby človek, ktorý je potenciálne nakazený, šíril vírus ďalej do
okolia. Rúško však treba mať na tvári
nasadené správne. Chráňme seba aj

ostatných,“ nabáda ľudí regionálna
hygienička a my sme sa zaujímali
o to, čo vlastne znamená, že boli
okresy Svidník a Stropkov v závere

prípady v daný deň. Posledné dva
víkendy sme boli takisto v práci,
pracujeme aj z domu vo večerných
hodinách. Na výpomoc sme prija-

Pozitívny na okresnom úrade
„Situáciu okolo ochorenia na COVID-19 v našom okrese vnímame veľmi
ostražito a citlivo. Zvýšený počet prípadov v okrese nám jasne „deklaruje,“ aby
sme boli opatrní a hlavne zodpovední v dodržiavaní hygienických usmernení,“ zdôraznil prednosta Okresného úradu vo Svidníku Michal Iľkanin, podľa
ktorého sa, samozrejme, touto témou zaoberá aj Okresný úrad a pravidelne
konzultuje stav ochorenia na území okresu s RÚVZ. „O to viac nás trápi, že
po víkende bolo ochorenie potvrdené aj u jedného zo zamestnancov OÚ, a
preto sme ostatným zamestnancom, ktorí s ním prišli do styku nariadili, aby
preventívne ostali v karanténe a dali sa otestovať. Taktiež sme zabezpečili
kompletnú dezinfekciu našich priestorov,“ konštatoval minulý týždeň okresný
prednosta vo Svidníku Michal Iľkanin.
(ps)
minulého týždňa zaradené medzi tzv.
červené okresy.
ČERVENÉ OKRESY
„Znamená to proste to, že je tu
zvýšené riziko nákazy a treba zvýšiť
opatrnosť a správať sa zodpovedne,“
vysvetlila Helena Hrebeňáková a priznala, že nápor na ňu a jej kolegyne
z Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
je nielen v týchto dňoch, ale i v uplynulých týždňoch a
mesiacoch mimoriadny. „Na zvládnutí koronavírusu
pracujú takmer
všetci zamestnanci regionálneho
úradu. Pracovať 8
hodín denne nám
nestačí. Snažíme
sa spracovať všetky novopotvrdené

Testy už aj v lekárni
Certifikované testy na zistenie ochorenia COVID-19 už
predávajú aj vo Svidníku. Prvých pár desiatok kusov dali do
predaja v utorok 6. októbra ráno v lekárni TILIA v priestoroch autobusovej stanice vo Svidníku. Informovali nás o
tom priamo z lekárne TILIA, pričom test si môže zakúpiť
ktokoľvek a v pohodlí domova sa môže otestovať. (ps)

li študentku 4. ročníka verejného
zdravotníctva,“ uzavrela riaditeľka
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku elena
Hrebeňáková. Keď sme sa s ňou
zhovárali v uplynulú nedeľu podvečer,
bola, samozrejme, spoločne s ďalšími
kolegyňami v práci a pokračovali
v dohľadávaní kontaktov doteraz
pozitívne testovaných ľudí v našom
regióne.
(ps)
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Rómska kapela Gipsy fanky vyhorela do tla. Niekdajšie šatne na
miestnom futbalovom ihrisku v Ladomirovej boli ich skúšobňou
a v uplynulý utorok 29. septembra večer ich pohltili plamene.
Horiace šatne na futbalovom ihrisku si všimol muž, ktorý večer z krčmy v
Ladomirovej kráčal pešo do susednej Ladomirovej. V šatniach mal obecný
klub len zopár vecí. S futbalom Ladomirová skončila pred rokom, no časť
budovy využívali rómski muzikanti. Skúšali tam na rôzne akcie, na ktoré
ich pozýval hrať. „V nedeľu sme si zahrali dve - tri hodinky, všetko sme
riadne zatvorili, uzamkli a odišli sme preč,“ povedal jeden z muzikantov.
„Komplet aparatúru sme tu mali. Komplet, všetko. Bicie tam boli, dve
gitary, basgitara, elektrická gitara, reproduktory Yamaha, kabeláž, stojany, no proste všetko.“
To, čo oheň napáchal, sa naplno odkrylo až za bieleho dňa. Zo skúšobne
kapely Gipsy fanky neostalo takmer nič. „Všetko bolo na splátky, splácali
splátky, je to veľmi, veľmi ťažké,“ povedal nám otec jedného z členov kapely Gipsy fanky, ktorý si spálenisko na druhý deň po požiari pozrel spolu s
nami. Na slová syna dlho nezabudne. „Prišiel domov po jedenástej večer
a plakal. Oci, čo teraz? Kto mi to zaplatí?“
V budove elektrina nebola a kapela využívala obecnú elektrocentrálu. Mali

Starosta Ladomirovej Vladislav Cuper

Hasiči požiar vyšetrujú, no muzikanti nástroje poistené nemali

aj piecku, no riadne zabezpečenú.
Hasiči požiar vyšetrujú, no muzikanti nástroje poistené nemali, o
pomoc žiadali starostu. „Ľutujem,
ale pomôcť sa im nedá, včera sme
rozprávali o tom, že by sme vytvorili nejakú zbierku, takže behom
mesiaca - dvoch vytvoríme nejakú
zbierku, aby sme vyzbierali aspoň
časť peňazí,“ zareagoval starosta
Ladomirovej Vladislav Cuper s tým,
že niekdajšie šatne pôjdu do minulosti. „Už sme objednali firmu,
ktorá to, dá sa povedať, zruší, teda
zrovná so zemou,“ uzavrel Vladislav
Cuper.
(ps)
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Hlavný kontrolór Ivan Sagan potvrdil nezrovnalosti,
na ktoré upozornila poslankyňa Katarína Siváková
Financovanie školských obedov v jedálňach svidníckych základných škôl si zobral na paškál hlavný kontrolór mesta Svidník
Ivan Sagan. Urobil tak na základe neplánovaného zasadnutia
svidníckych mestských poslancov v novembri minulého roku.
Rokovanie poslaneckého zboru vtedy iniciovala poslankyňa
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Katarína Siváková a
hlavný kontrolór Ivan Sagan teraz skonštatoval, že v princípe
mala pravdu.
Poslankyňa Katarína Siváková sa vlani opierala o upozornenia od rodičov
detí. Podľa nej od 1. septembra 2019 platil pri stravovaní žiakov v školských
jedálňach nový spôsob financovania zo strany štátu, ktorý však školské jedálne
v školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Svidník
nemohli úplne aplikovať,
keďže príslušný aparát Mestského úradu nevypracoval
a na rokovanie Mestského
zastupiteľstva nepredložil
príslušnú zmenu Všeobecne
záväzného nariadenia mesta
Svidník č. 2/2019.
Podľa poslankyne Kataríny Sivákovej riaditeľky škôl

Hlavný kontrolór Ivan Sagan
na to upozorňovali kompetentných
pracovníkov mesta už zhruba od
mája tohto roku. Nestalo sa ani po
opakovaných upozorneniach, že toto
nové Všeobecne záväzné nariadenie
mesta školy potrebujú. Tieto tvrdenia
Kataríny Sivákovej potvrdil hlavný
kontrolór Ivan Sagan.
„Z dostupnej dokumentácie
som zistil, že Mesto Svidník ako
Poverenou riadením odboru
zriaďovateľ školských zariadení
školstva je Erika Červená
upravovalo k 13.3.2019 cenové
pásma na nákup potravín bez písomných požiadaviek školských jedálni a na zmenu cien platných od 1.9.2019 reagovalo VZN až 4.12.2019 s
účinnosťou od 1.1.2020 aj keď školské jedálne žiadavali o túto úpravu
už v septembri, resp. v októbri 2019,“ skonštatoval v správe o vykonanej

Poslankyňa Katarína Siváková poďakovala hlavnému
kontrolórovi za vykonanú kontrolu

kontrole hlavný kontrolór Ivan Sagan a potvrdil tak, že mesto konalo neskôr,
ako malo, resp. mohlo.
Pripomeňme, že išlo o to, že štát upravil sumy, za ktoré mali deti dostávať
obed, navyše platilo a ešte stále platí, že jeden obed jedného žiaka dotuje
štát sumou 1,20 €. Vo Svidníku platili nižšie sumy, keďže tak boli stanovené
vo VZN mesta, no samospráva tvrdila, že napriek tomu žiaci dostávali obed
v hodnote, akú stanovil štát. V skutočnosti je to však diskutabilné, keďže
školské jedálne sa riadia práve všeobecne záväzným nariadením, ktoré bolo
potrebné upraviť a schváliť. Stalo sa tak, no omnoho neskôr, než napríklad
v okolitých mestách. Hlavný kontrolór Ivan Sagan po svojej kontrole potvrdil,
že Katarína Siváková ako iniciátorka neplánovaného zasadnutia svidníckych
poslancov vlani v novembri mala pravdu, keď požadovala urýchlené schválenie upraveného VZN mesta. V návrhoch na opatrenia Ivan Sagan napísal:
„Každú zverejnenú zmenu finančného pásma nákladov na nákup potravín prerokovať v orgánoch zodpovedných za stravovanie v školských
zariadeniach a podľa požiadaviek tohto orgánu odbor školstva a kultúry
Mestského úradu predloží materiál do mestského zastupiteľstva. Termín,
priebežne.“
Inak povedané, úradníci z Mestského úradu majú konať promptne vtedy, keď
to školské zariadenia požadujú, samozrejme, v zmysle zákon a predpisov.
Pripomeňme poslankyňa Katarína Siváková sa vlani v novembri dotkla aj
témy personálnych zmien na Mestskom úrade vo Svidníku. „Myslím si, že
nie som sama, ak poviem, že zrušenie samostatného Odboru školstva v
organizačnej štruktúre Mestského úradu, nebolo práve najšťastnejším
krokom. Neviem, ale mám pocit, akoby nám problematika škôl a školských jedální tak trochu v návale iných povinností
unikala, a potom sa ocitáme v takej situácii, v akej sa
ocitáme dnes. Dnes totiž vieme, že hoci zrejme nikto
nič vážne neporušil, no na druhej strane ani nebol
iniciatívny, aby sme zadosťučinili normám, vďaka
ktorým môže naše deti v základných školách hoci len
o trošičku jesť zdravšie a kvalitnejšie,“ uzavrela vlani
v novembri Katarína Siváková, no a teraz, na ostatnom
septembrovom zasadnutí po prezentácii zistení hlavného
kontrolóra Ivana Sagana uviedla: „Ďakujem ti, pán hlavný
kontrolór, za vykonanú kontrolu.“
Dodajme len, že po ďalších personálnych zmenách na
Mestskom úrade vo Svidníku je napokon znovu zriadený
samostatný Odbor školstva a kultúry a poverenou jeho
riadením je Erika Červená. Odbor školstva a kultúry je tak
opäť súčasťou platnej organizačnej štruktúry Mestského
úradu vo Svidníku.
(ps)

Policajná razia na kamionistov a alkohol
Fúkali všetci. Dychovej skúške na alkohol sa nevyhol ani jeden
vodič kamióna. Po nedeľňajšej pauze na nich s prístrojmi na
meranie alkoholu v dychu len pár kilometrov od vstupu na naše
územie čakali dve desiatky policajtov.
V uplynulú nedeľu 27. septembra od deviatej večer do tretej hodiny ráno mali
policajti špeciálnu akciu pri motoreste Polianka. Tvrdia, že nie sú to žiadne
povery, ale realita. Povinné nedeľňajšie prestávky pred vstupom na slovenské
územie využívajú kamionisti aj na popíjanie. „Sú takí, sú, určite,“ povedal
jeden z kamionistov a pridal sa aj ďalší. „Keď sa to stáva na cestách, že
opitých chytajú, tak potom myslím, že nie každý rešpektuje zákon a nie
každý si váži ten svoj vodičský preukaz.“
Policajti odstavovali kamióny jazdiace zo slovensko-poľského hraničného
priechodu Vyšný Komárnik - Barwinek na asi osemstometrovom úseku cesty,
konkrétne na štvorprúdovke „medzi osami.“ Premávku zúžili do jedného jazdného pruhu a každých 30 metrov stále jeden policajt s baterkou a prístrojom
na meranie hladiny alkoholu v rukách. „Máme tu osemnásť policajtov. Sú
to policajti Krajského dopravného inšpektorátu a dvoch okresných riaditeľstiev,“ povedal zástupca riaditeľa Krajského dopravného inšpektorátu v
Prešove Jaroslav Tyč. Počas päťhodinovej akcie policajti zachytili dvoch vodičov pod vplyvom alkoholu. Ukrajinskí šoféri nafúkali pod jedno promile. (ps)
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Základnú školu na Komenského ulici vytopilo
- žiaci sa učia v náhradných priestoroch
Mimoriadna situácia v Základnej škole na Komenského ulici vo
Svidníku alebo pondelkové ráno, na ktoré tak skoro nezabudnú.
Keď školník ráno odomkol školu, naskytol sa mu nezávideniahodný pohľad. Škola bola vytopená.
PRASKNUTÁ HADIČKA
Je jasné, že škody budú počítať na
desiatky tisíc eur. Učitelia brali do
rúk handry, metly a vedrá. Z premočených stromov opadávala omietka.
„Takýto začiatok sme nikto nečakali na celej škole,“ priznal učiteľ
Základnej školy na Komenského
ulici vo Svidníku Vladimír Pasnišin.
„Strašné je to. Do plaču,“ pridal sa
Juraj Cahajla, ktorý prišiel pomôcť
namiesto svojej manželky, učiteľky
tejto školy Viery Cahajlovej. „Keď
som vstúpila do budovy, tak... človek plače, všetko máme zničené,“
so slzami v očiach povedala učiteľka
Renáta Krestianková.
Všetko spôsobila prasknutá hadička
na toaletách na druhom poschodí.
Od piatkového večera v škole nik
nebol. Voda tak cez víkend tiekla
nekontrolovane. „Dal nám vedieť
pán školník, že v škole je potopa,
následne dal vedieť, že velikánska potopa, katastrofálna a keď
sme prišli do školy, oči pre plač,“
vysvetlila zástupkyňa riaditeľky Základnej školy na Komenského ulici
vo Svidníku Kvetoslava Prokopová a
podľa učiteľky Renáty Krestiankovej
sa každý chytal, čoho mohol.
***
ŽIAKOV POSLALI DOMOV,
KOLEKTÍV
V PRACOVNOM NASADENÍ
Učitelia, upratovačky či kuchárky
brali do rúk metly, handry a vedrá.
Všetci robili, čo mohli. Žiakov prichádzajúcich do školy medzitým, samozrejme, posielali domov. „Napríklad
moje trieda je komplet zničená.
Komplet strop je dole. Všetky knihy, všetky veci, ktoré som mala prichystané pre deti na tento školský
rok, všetko je zničené,“ povzdychla
si Renáta Krestianková.
Zničených je viacero kabinetov a
takisto aj zborovňa. Zo stropov stále
kvapkala voda. Zničené sú, samozrejme, aj triedy, prevažne žiakov z
prvého stupňa. Učiteľkám, upratovačkám či kuchárkam prišli na pomoc
aj hasiči. „Na odčerpávanie vody
boli použité plávajúce čerpadlá.
Strhávali sa premočené omietky,
lebo hrozilo ich zrútenie,“ ozrejmil
situáciu v škole veliteľ hasičského
zásahu Peter Lažo z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru vo Svidníku.
Pomôcť prišli aj dobrovoľní hasiči
mesta Svidník. „Pomáhame profesi-

onálnym hasičom pri čerpaní vody,
či vynášaní lavíc, skriniek a podobne,“ povedal jeden z dobrovoľných
hasičov. „Dve poschodia sú zaliate
vodou, opadajúce stropy, zatečené
múry, zatečený nábytok, obsahy
skríň, počítače, elektronika, všetko,“ podotkla zástupkyňa riaditeľky
Kvetoslava Prokopová a svidnícky
dobrovoľný hasič ešte poznamenal,
že to bude schnúť minimálne týždeň,
určite aj viac. Najväčšia škola v regióne so 414-timi žiakmi tak ostala
zatvorená a vyučovací proces bol
prerušený.

Po troch dňoch, teda vo štvrtok 1.
októbra, riaditeľka Základnej školy
Helena Lacová na margo vzniknutej
situácie povedala: „Základná škola
na ulici Komenského vo Svidníku
má po havárii potrubia na toaletách
vytopených 5 tried na prvom stupni, zborovňu, viacero kabinetov a
kancelárií.“
***
OBHLIADKA ZÁSTUPCAMI
POISŤOVNÍ
Ešte v ten istý deň, teda vo štvrtok
1. októbra, škola očakávala obhliadku zástupcami poisťovní, ktoré má
zazmluvnené. „Intenzívne prebieha
sušenie priestorov a následne sa
pristúpi k opravám stien, podláh a
stropov. Práve k promptnému riešeniu výrazne dopomohol Hasič-

Od štvrtku 1. októbra sa na školský dvor mohli
vrátiť žiaci prvého stupňa, učia sa však v náhradných priestoroch

Vytopená je aj spoločenská kuchyňka...

ský a záchranný zbor vo Svidníku
a dobrovoľní hasiči mesta Svidník.
Okamžitým zabezpečením techniky
na sušenie zareagoval svidnícky
podnikateľ a rodič z predmetnej
školy a odvlhčovačmi Odbor krízového riadenia Okresného úradu vo
Svidníku, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Svidník a
spoločnosť Kaufland Slovensko.
Práve spomínaná spoločnosť
flexibilne reagovala aj s ponukou
na zakúpenie nábytku a výpomoc
pri financovaní opravy škôd. Nábytok vo vytopených triedach je
značne poškodený, preto sa v
rámci poistnej udalosti bude riešiť
jeho výmena a pomoc zo strany
Kauflandu je v tomto prípade mimoriadne cenená,“ informovala PR
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Základnú školu na Komenského ulici vytopilo
- žiaci sa učia v náhradných priestoroch
manažérka mesta Svidník Kristína
Tchirová. Hneď v pondelok ráno,
ale i viackrát počas týždňa bola v
škole aj primátorka Svidníka Marcela Ivančová. „Hneď po oznámení
udalosti v pondelok ráno som sa
s kolegami dostavila na obhliadku
stavu školy a začali sme promptne
riešiť prvé kroky. Škole sme poskytli náhradné priestory, pomoc
zamestnancami na upratovanie,
spolu komunikujeme poistnú udalosť, zabezpečili sme kontajner na
stavebnú suť z opadanej omietky
a nestále sme v kontakte pre určovanie ďalších krokov.
Zároveň verejnosť ubezpečujeme,
že dištančná forma vyučovania
na druhom stupni prebieha len z

dôvodu upratovania školy a nijako
nesúvisí s existujúcim ochorením
COVID - 19 na Slovensku,“ vyhlásila
primátorka Marcela Ivančová.
Od štvrtku 1. októbra sa na školský
dvor mohli vrátiť žiaci prvého stupňa.
„Triedy z 3. a 4. ročníka - 90 žiakov
je umiestnených do priestorov
poskytnutých zriaďovateľom, teda
mestom Svidník, v Dome kultúry.
Prvý ročník zostal vo voľných
priestoroch školy a jedna trieda
druhého ročníka je umiestnená v
priestoroch ZUŠ Svidník, ktorá je
v blízkom susedstve,“ vysvetlila
dočasné rozmiestnenie žiakov prvého
stupňa PR manažérka mesta Svidník
Kristína Tchirová.
Druhý stupeň bol vo štvrtok a piatok

na dištančnej forme vyučovania, aby
sa priestory školy dali do čo najlepšieho stavu. Do školy sa žiaci druhého
stupňa mali vrátiť v pondelok. „Zvládli sme za pomoci zriaďovateľa
všetko. Chcem sa preto poďakovať
pani primátorke za pomoc, ktorú

nám poskytli a dúfam, že celú školu
dáme do poriadku čo najskôr,“ dodala ešte riaditeľka Základnej školy na
Komenského ulici vo Svidníku Helena
Lacová. Isté je to, že škody budú
odstraňovať niekoľko týždňov.
(ps)

Najväčšia škola v regióne so 414-timi žiakmi tak ostala
zatvorená a vyučovací proces bol prerušený

Riaditeľka Základnej školy Helena Lacová

Zo stropov stále kvapkala voda, časť stropov už aj opadáva...

Zničených je viacero tried, kabinetov a takisto aj zborovňa...
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V septembri ZA a v októbri PROTI? Svidnícky mestský parlament
sa zíde neplánovane aj kvôli snahám o presťahovanie Domu sv. Jozefa
Mesto vypracovalo, predložilo poslancom a tí to schválili. No
a zrazu zmena. Primátorka nepodpísala uznesenie, skupina
poslancov požiadala o opätovné prerokovanie, a tak primátorka
zvolala neplánované zasadnutie. O neplánované zasadnutie, ale
k inej téme, požiadala aj druhá skupina poslancov. Primátorka
preto zvolala jedno neplánované zasadnutie a do programu
zahrnula obidva body.
Prejdime k téme zmien v Územnom pláne mesta Svidník. Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku na svojom septembrovom zasadnutí schválilo Zmeny
a doplnky Územného plánu mesta (ÚPN) mesta Svidník č. 10 Predložil ich
prednosta Mestského úradu vo Svidníku Miroslav Novák, pričom materiál
spracoval on spolu s Viliamom Staurovským, referent investičnej výstavby
Mestského úradu vo Svidníku.
Ide o štyri zmeny, označené ako A, B, C, D, pričom „problematická“ má
byť jedna z nich. Napokon aj Mestská rada vo svojom stanovisku odporúča
Mestskému zastupiteľstvu vo Svidníku prerokovať a schváliť materiál Návrh
zmien a doplnkov Územného plánu mesta Svidník č. 10 s tým, že body C) a
D) sa majú doplniť o občiansku vybavenosť a v bode E) doplniť odôvodnenie
navrhovanej zmeny. Žiaden bod E však materiál, predložený poslancom,
neobsahuje...
V bode D Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku súhlasilo s obstaraním zmeny
č. 10 Územného plánu mesta Svidník za účelom zmeny funkčného využitia
plochy v lokalite na smerom na Jedľovku (prevádzka spoločnosti Metalimpex,
s.r.o.) z plochy výrobného územia a dopravy na plochu verejnej občianskej
vybavenosti. Miroslav Novák a Viliam Staurovský v dôvodovej správe uviedli,
že žiadosti, ktoré boli spracované do návrhov jednotlivých uznesení navrhujeme mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť.
Tak sa aj stalo, svidnícky mestský parlament zmeny a doplnky Územného
plánu schválil, no pomerne zaujímavé bolo hlasovanie práve pri bode D, týkajúcom sa spoločnosti Metalimpex, s.r.o. ZA hlasovali poslanci Kamil Beňko,
Michal Iľkanin, Adrián Labun, Pavel Olejár, Peter Pilip, Katarína Siváková,
Ján Vook a Vladimír Žak. PROTI boli poslanci Matúš Majda a Jozef Poperník
a ZDRŽALI SA Peter Breznoščák, Michal Goriščák, Ján Hirčko a Vladimír
Kaliňák. Na zasadnutí nebol prítomný Martin Ždiňak.
Na prekvapenie niektorých však primátorka Svidníka Marcela Ivančová toto
uznesenie, ktoré predložili zamestnanci Mestského úradu Miroslav Novák a
Viliam Staurovský a ktoré poslanecký zbor schválil, nepodpísala.
Pri zverejnenom uznesení na webovej stránke mesta je k tomu napísané:
„Primátorka mesta Svidník Mgr. Marcela Ivančová využíva svoje sistačné
právo nepodpísať uznesenie č. 209/2020 z dôvodu zjavnej nevýhodnosti
pre mesto Svidník. Vyvolávateľ zmeny územného plánu spoločnosť
Metalimpex, s.r.o. nedostatočným spôsobom vysvetlila zámer zmeniť

funkčnosť územia a svoj investičný zámer. Podpísaním predmetného
uznesenia primátorkou mesta, nedokáže mesto Svidník účinným spôsobom regulovať urbanizmus a funkčnosť svojho územia v prospech
občanov mesta Svidník a jeho aktívneho rozvoja.“
My sme sa na podrobnosti nepodpísania tohto uznesenia, ktoré tak zatiaľ nie
je platné, pýtali PR manažérky mesta Svidník Kristíny Tchirovej. „Primátorka
Marcela Ivančová nepodpísala predmetné uznesenie z dôvodu, že spoločnosť Metalimpex, s.r.o. nedostatočným spôsobom vysvetlila zámer
zmeniť funkčnosť územia a svoj investičný zámer,“ reagovala Kristína
Tchirová a my sme chceli vedieť aj to, či má mesto informácie o tom, čo sa
malo stavať na pozemku Metalimpexu, keď sa tam menil meniť Územný plán
mesta? Čo sa tam má stavať? „Predmetný bod sa bude prerokovávať na
MsZ 7. 10. 2020,“ odpovedala Kristína Tchirová.
Primátorka teda zvolala neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva
vo Svidníku na stredu 7. októbra so začiatkom o 13. hodine v Dome kultúry.
„Primátorka zvoláva MsZ na základe žiadosti o zvolanie MsZ šiestich
poslancov s navrhovaným bodom programu: Zrušenie uznesenia č.
209/2020 zo dňa 16.9.2020 k bodu: Návrh zmien a doplnkov Územného
plánu mesta Svidník č. 10. Žiadosť bola podpísaná týmito poslancami:
Vladimír Žak, Michal Iľkanin, Peter Breznočšák, Ján Hirčko, Michal Goriščák a Vladimír Kaliňák,“ vysvetlila ešte PR manažérka mesta Svidník
Kristína Tchirová.
O čo vlastne ide. Podľa dostupných informácií záujem o kúpu pozemku,
ktorý dnes vlastní spoločnosť Metalimpex má združenie, ktoré vo Svidníku na
„nižnom“ Svidník prevádzkuje Dom sv. Jozefa. V tomto dome sú v podnájme
a majú záujem a presťahovanie sa do nových priestorov na okraj mesta a
teda do priestorov, ktoré si chcú vybudovať na spomínanom pozemku pri
spoločnosti Metalimpex smerom na Jedľovku.
Ide o firmu, ktorý vykupuje druhotné suroviny a pozemok chcela preto v
Územnom pláne preklasifikovať. Dom sv. Jozefa, ktorý poskytuje ubytovanie
ľuďom bez domova, by tak odišiel zo sídliska s individuálnou bytovou výstavbou na okraj mesta, teda tak, ako je vo väčšine miest bežné. Ich snahou
je chovať domáce zvieratá a pestovať poľnohospodárske produkty, aby tak
mohli ušetriť na prevádzke samotného zariadenia. Vyzerá to však tak, že
takáto snaha narazila na odpor...
Zaujímavé preto bude sledovať, aké vysvetlenia k tejto téme zaznejú na
tohtotýždňovom zasadnutí mestského parlamentu, ale i to, ako sa k tomu
postavia poslanci, ktorí v septembri hlasovali za zmenu územného plánu.
Dnes totiž počuť z viacerých strán, že vyvstali nové informácie, ktoré v tom
čase nevedeli. Evidentné však je, že boli aj takí poslanci, ktorí veľmi dobre
vedeli, o čo pri tejto zmene Územného plánu ide..., keďže hlasovali proti
alebo sa hlasovania zdržali a napokon teraz žiadajú o zrušenie schváleného
uznesenia.
Dodajme ešte, že vysvetlenie zrejme podá samotná spoločnosť Metalimpex
i Dom sv. Jozefa, ktorých zástupcovia
podľa našich informácií majú prísť aj
na pracovné rokovanie primátorky a
mestských poslancov. To sa má uskutočniť deň pred samotným zasadnutím
svidníckeho mestského parlamentu.
Ako sme už uviedli, poslanci sa neplánovane zídu v stredu 7. októbra.
V programe majú už spomínaný bod
Zrušenie uznesenia č. 209/2020 zo
dňa 16.9.2020 k bodu: Návrh zmien
a doplnkov Územného plánu mesta
Svidník č. 10., o prerokovanie ktorého
požiadali už uvedení mestskí poslanci.
V programe je aj bod Odpadové hospodárstvo, pričom o zvolanie zasadnutia s
týmto bodom požiadali poslanci Pavel
Olejár, Ján Vook, Peter Pilip, Katarína
Siváková, Kamil Beňko a Adrián Labun. Súčasťou programu zasadnutia
svidníckeho poslaneckého zboru budú
aj interpelácie poslancov a diskusia.
(ps)
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Víťazky súťaže „Reginka spieva“ sestry Alexandra a Laura Miňové z Mestiska
V každom kúte Slovenska sa nájde veľmi veľa šikovných detí,
ktoré majú radi folklór a ľudové piesne. Častokrát ich k tomu
nasmerujú rodičia alebo starí rodičia.
Rádio Regina Východ malo úžasný nápad odvysielať reláciu „Reginka spieva“
už minulý rok v septembri, v ktorej sa predstavili detskí speváci a detské speváčky ľudových piesní. Tvorcovia relácie sú Iveta Vaculová a Milan Rendoš. Z
nahrávok, ktoré boli poslané do relácie, vybrala odborná porota, Anna Derevjaniková a Milan Rendoš, 5 najlepších a práve tie, spolu s ich hodnoteniami,
sme si mohli vypočuť aj mi prostredníctvom rozhlasových prijímačov. Druhýkrát
bola táto relácia odvysielaná tohto roku, od januára až do júna.
Do tejto rozhlasovej súťaže sme sa rozhodli zapojiť aj my svoje dve dievčatá,
Lauru a Alexandru. Spolu s manželom sme poslali nahrávky ich vybraných
piesní. Keďže naše dievčatá predtým nenavštevovali ZUŠ-ku a ich spev nemal
kto až tak odborne usmerniť, neočakávali sme, že ich odborná porota vyberie
a budú môcť súťažiť. Obe odmalička k spevu vedie ich otec.
Celá rodina spievame a máme radi folklór. Neustále od nás počuť hrať ľudové
piesne. Obrovská radosť prišla, keď vo februárovom kole zvíťazila s najvyšším
počtom hlasov Alexandra a v tom marcovom kole, opäť s najvyšším počtom
hlasov, Laura. Tým, že vyhrali, mali možnosť si zaspievať s muzikou Milana
Rendoša. Veľmi sa tešili na nahrávanie a koncert, ktorý sa mal uskutočniť v
júni. Avšak okolností to zariadili inak.

Pandémia koronavírusu oddialila koncert na september. No ani v septembri
nebola možnosť koncert zrealizovať tak, ako bolo v pláne, teda pred publikom. Nakoniec sa rozhodlo, že aj napriek tejto situácii detské talenty dostanú
možnosť zaspievať si spolu so sprievodom muziky Milana Rendoša. Boli sme
pozvaní do slovenského rozhlasu, kde dievčatá nahrávali v nahrávacom štúdiu
svoje súťažné piesne a druhú pieseň podľa výberu.
Dojmy dievčat sa nedali opísať slovami. Radosť, prekvapenie a zážitok žiarili
v očiach. Boli sme ako rodičia nesmierne pyšní, že z dievčat máme spevácke
talenty. V sobotu 5. septembra bol odvysielaný koncert víťazov tohtoročných
kôl relácie „Reginka spieva“. Tentoraz sa uskutočnil bez obecenstva, ale aj
napriek tomu v nás zanechal obrovský zážitok prostredníctvom rozhlasových
prijímačov. Sestry, Laura a Alexandra Miňové, sú žiačkami Spojenej základnej
školy vo Svidníku, Laura ôsmeho a Alexandra štvrtého ročníka. Od septembra
navštevujú aj súkromnú ZUŠ v Stropkove.
Obrovské ďakujem patrí všetkým, ktorí ich v súťaži podporili a poslali víťazné
hlasy, a skvelému učiteľovi ZUŠ v Stropkove, Dominikovi Fabriciovi, ktorí s
nimi nahral víťazné piesne a zároveň ich sprevádzal na akordeóne. A mne
ako mame Laury a Alexandry neostáva nič iné len im popriať veľa úspechov
v speve, nech tešia svojimi hlasmi ľudí okolo seba a aby im spev vždy robil
radosť.
(jm)

Projekty na regionálny rozvoj už vyhodnotili a schválili
Po tom, čo vláda Igora Matoviča zrušila predošlou vládou Petra
Pellegriniho schválené projekty na financovanie z regionálneho
príspevku v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Svidník, prišla
nová výzva.
Okresný úrad vo Svidníku v polovici augusta zverejnil výzvu a podávané
mohli byť nové projekty. Termín na podanie bol do konca augusta a nás preto
zaujímalo, v akom stave to celé aktuálne je.
„Výzva na predkladanie žiadostí o regionálny
príspevok ešte vyhodnotená nebola. Musia sa
dodržať všetky náležitosti a termíny vyplývajúce zo štatútu pre najmenej rozvinuté okresy.
Predpokladáme však, že v najbližších dňoch
by už mohli byť známe výsledky. Akonáhle ich
budeme mať, budeme vás o tom informovať,“
povedal nám prednosta Okresného úradu vo Svidníku Michal Iľkanin.
V rozhovore pre naše noviny ďalej uviedol, že
platí nová metodika, podľa ktorej bola zriadená
hodnotiaca komisia, ktorá všetky podané projekty
hodnotila a obodovala. Hodnotiacu komisiu tvorí päť
ľudí - Michal Kováč ako zástupca Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie, Marcel Novák ako zástupca Prešovského samosprávneho
kraja a troch zástupcov vymenoval Výbor pre rozvoj okresu Svidník na návrh

Okresného úradu vo Svidníku. Sú nimi Mária Pajzinková, František Schrenk a
Nikola Štefanišinová. „Podaných bolo 28 projektov, z ktorých tri nesplnili
podmienky v dožiadaniach, takže sa ani neprerokovávali v hodnotiacej
komisii. Tá obodovala 25 projektov, ktoré následne boli predložené
Výboru pre rozvoj okresu Svidník,“ vysvetlil okresný prednosta Michal
Iľkanin, ktorý je predsedom spomínaného výboru. Ďalšími členmi sú riaditeľ
Regionálnej rozvojovej agentúry Miron Mikita, starosta obce Nižný Orlík Juraj
Petný a riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny v Bardejove Lenka Kováčová. „Rokovali
sme však štyria, pretože pani riaditeľka Lenka
Kováčová sa z preventívnych dôvodov v súvislosti s aktuálnym obdobím na zasadnutí výboru
nezúčastnila,“ informoval Michal Iľkanin s tým, že
Výbor pre rozvoj okresu Svidník sa len pridržiaval
hodnotenia už spomínanej hodnotiacej komisie.
Urobili tak v uplynulý štvrtok 1. októbra s tým, že
všetko zašlú na spomínané Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie. Svidnícky
okresný prednosta Michal Iľkanin v našom rozhovore vyhlásil, že viackrát dostal jasný prísľub, že
projekty budú vyhodnotené a zmluvy podpísané čo
najskôr. Dôvodom je to, že okresu Svidník, ako aj ďalším jedenástim okresom
31. decembra tohto roku končí platnosť Akčného plánu rozvoja a projekty
musia byť zrealizované práve do konca tohto roka.
(ps)
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Počet zákazníkov v prevádzke
Na základe epidemiologickej situácie v danom regióne môže
v prípade potreby vydať miestne príslušný regionálny úrad
verejného zdravotníctva dodatočné opatrenia. Aké všeobecné
hygienické pravidlá pre všetky prevádzky, obchody a služby
platia od 1. októbra 2020?
Všetkým prevádzkovateľom zariadení sa odporúča zabezpečiť:
- aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročilkoncentráciu
jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov
alebo dodržiavanie odstupu medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre
(alternatívne táto podmienka neplatí pre prevádzky verejného stravovania,
pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi
stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov).
Tieto podmienky sa nevzťahujú na deti v prevádzkach, ani na prevádzky
divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení so sediacim obecenstvom.
Aj naďalej však prevádzkovatelia musia zabezpečiť:
- vstup a pobyt v prevádzke (vo vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa
nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach
verejného stravovania,
- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť
jednorazové rukavice,
- zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m (to neplatí pre osoby
žijúce v jednej domácnosti),
- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
- vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávaťdezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných
prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky
s virucídnym účinkom,
- potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane
stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín,
pokrmov a nápojov musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného čistenia
a dezinfekcie.

Prevádzky taxislužieb
Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne
povinné:
- zabezpečiť, aby vodiči mali vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie
cesty (rúško, šál, šatka),
- zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie priestorov pre zákazníkov prostriedkom
s vírucídnym účinkom po každom zákazníkovi.
Odporúča sa, aby cestujúci sedeli na zadných sedadlách. Rovnako tak je
odporúčané zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre
pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi.

Povinnosť nosiť rúško
Nosenie rúška na verejnosti v exteriéri je povinné, ak nie je možné dodržať
minimálne 2 metre odstup od cudzích osôb.
Naďalej platí povinnosť nosiť rúška aj všade v interiéroch (vrátane v prostriedkoch verejnej dopravy) mimo svojho bydliska pre všetky osoby na území
Slovenskej republiky.
Táto povinnosť platí aj v prípade nosenia výdychového respirátora, ktorý musí byť taktiež
prekrytý rúškom.
Namiesto rúška môžete použiť šál alebo aj iné
prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek do
okolia.
Hlavný hygienik udeľuje výnimku v povinnosti
nosiť rúško (alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek do okolia)
pre niektoré skupiny ľudí.
Ide napríklad o deti do 3 rokov, osoby žijúce v jednej domácnosti pri pobyte
v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre, osoby
so závažnými poruchami autistického spektra, žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu, žiakov so
stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, deti v interiéri
materskej školy a jaslí, osoby pri výkone športu, fotografované osoby na čas
nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
osoby nevesty a ženícha pri svadbe či osoby vo wellness a umelých kúpalísk.

Otvorené do 22. hodiny
Okrem dodržiavania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb platí pre prevádzky verejného stravovania, že:
- otváracie hodiny je potrebné obmedziť do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb a výdaja pokrmov cez okienko,
- konzumácia jedál alebo nápojov v prevádzkach verejného stravovania
bude možná výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup
osôb,
- stoly a dotykové plochy (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel) je
nevyhnutné dezinfikovať po každom zákazníkovi,
- obsluhujúci personál musí používať tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať dezinfekciu rúk,
- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami,
- dezinfekcia hygienických zariadení každú hodinu,
- ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť
jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky
MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča
pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný
na daný účel, príbor by nemal byť voľne dostupný na stoloch, k dispozícii len
prinesením od obsluhy a zabalený do papierovej vreckovky.
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Konanie sobášov, bohoslužieb a obradov
Konanie sobášov, bohoslužieb a iných cirkevných obradov je
podmienené zabezpečením:
- vstupu a pobytu v kostole (alebo v príslušných priestoroch) len s prekrytými
hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
- dezinfekcie na ruky alebo jednorazových rukavíc pri vstupoch,
- sedenia (mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti) tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu
obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať,
- dodržiavania respiračnej etikety (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do
lakťového ohybu) a nepodávania si rúk,
- úplneho vylúčenia (z obradov) osôb s nariadenou karanténou alebo akýmkoľvek príznakom respiračného infekčného ochorenia,
- pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby
staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
- dezinfikovanie použitých bohoslužobných a iných predmetov,
- dezinfekcie rúk pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov;
pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku; v prípade

kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky, pri prijímaní „pod obojím“ nepoužívať obrady pitia z jednej
nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov,
diakonov a pod. z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci
liturgii),
- odstránením (len ako odporúčanie) nádob s vodou (napr. sväteničky) z
obradných priestorov,
- odporúčaním, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť
úklonom alebo gestom úsmevu),
- častej dezinfekcie priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a
predmetov.

Hromadné podujatia
- povolené len hromadné podujatia do 50 osôb, vrátane organizátorov (ak bude
počet účinkujúcich alebo športovcov 50, podujatie bude bez divákov).
- pre umelecké predstavenia platí šachovnicové sedenie, alebo sedenie v
každom druhom rade. Počas predstavenia je zákaz jedenia a pitia nápojov.
- na športových hromadných podujatiach musí sedieť obecenstvo len v každom druhom rade.
- na iných podujatiach - napríklad školeniach sa odporúča šachovnicové
sedenie alebo každý druhý rad voľný.
- zákaz hromadných podujatí v prevádzkach verejného stravovania aj v
ubytovacích zariadeniach.
- platí zákaz spoločenských podujatí, ako svadobné oslavy, oslavy iného
charakteru, plesy, kary, stužkové slávnosti a ďalšie. (Výnimku majú akcie, na
ktorých budú mať všetci účastníci v čase začiatku negatívny test na koronavírus nie starší ako 12 hodín)
- pri príchode a odchode z hromadného podujatia sa musia udržiavať 2-metrový
rozostupy medzi osobami.
- zákaz hromadných podujatí neplatí pre zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci

Cestovanie na Slovensko po 1. októbri
Pokiaľ od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpite na územie
Slovenskej republiky a zároveň ste počas predchádzajúcich 14
dní navštívili krajinu mimo zoznamu menej rizikových krajín:
- ste povinný nastúpiť do domácej izolácie do doby obdržania negatívneho
výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
- ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie,
pokiaľ máte bezpríznakový priebeh, Vaša domáca izolácia končí dovŕšením
jej 10. dňa aj napriek tomu, že neobdržíte negatívny výsledok RT-PCR testu
na ochorenie COVID-19,
- domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti,
- ste zároveň povinný nahlásiť sa telefonicky regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva alebo elektronicky registráciou nahttp://korona.gov.sk/ehranica
a Vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (tzn. všeobecnému lekárovi/
pediater v prípade detí) s ktorým máte uzavretú zmluvu.
Upozornenie:
Vstupom na územie Slovenskej republiky ste povinní registrovať sa na http://
korona.gov.sk/ehranica, rovnako ste povinní počas svojho pobytu na území
SR vedieť sa preukázať príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky
potvrdením o uvedenej registrácii.
Ak vstupujete na územie SR z krajín Európskej únie mimo zoznamu menej
rizikových krajín alternatívne voči vyššie uvedenému platí, že je postačujúce
sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19vykonaným v laboratóriách mimo územia SR, nie starším ako 72 hodín a:
- nie je potrebné nahlasovať sa regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
- nie je potrebné nahlasovať sa Vášmu poskytovateľovi zdravotnej starost-

livosti tzn. všeobecnému lekárovi (pediater v prípade detí), s ktorým máte
uzavretú zmluvu.
Upozornenie
Všetky osoby, ktoré v období od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpili na územie Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej
domácnosti, majú nárok na vystavenie PN z dôvodu karantény pre COVID-19,
ak o to požiadajú. Netýka sa to osôb prichádzajúcich s negatívnym výsledok
RT-PCR testu na COVID-19.
Zoznam zdravotne menej rizikových krajín od 1.10.2020:
Austrália, Bulharsko, Cyprus, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írska
republika, Island, Japonsko, Kórejská republika, Kanada, Lichtenštajnsko,
Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko,
Rakúsko, Slovinsko, Sanmarínska republika, Švajčiarsko, Švédske kráľovstvo,
Taliansko, Taiwan, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,
Vatikánsky mestský štát.
Ak prichádzate z iných ako menej rizikových krajín a vyšetrenie na prítomnosť
COVID-19 Vám je indikované lekárom alebo Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva, test na ochorenie COVID-19 Vám je vykonaný zadarmo.
Testu na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť dieťa do 3 rokov (ak
príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom
odbore pediatria), neurčí inak.
Povinnosť domácej izolácie pre deti do 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne
respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre
osoby žijúce s ním v jednej domácnosti.
(pn, zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR)
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Starostlivosť o ľudské telo, kúpaliská, autoškoly či fitness centrá
Starostlivosť o ľudské telo:
- zamestnanci musia mať rúško
- medzi jednotlivými zákazníkmi priestor na upratanie a dezinfekciu
- hygienické zariadenia musia mať tekuté mydlo a rúško
- zákazník pri ošetrení tváre, strihaní a umývaní nemusí mať rúško
Kúpaliská:
- čistenie a dezinfekcia
- na oddychových plochách sa odporúča vzdialenosť medzi ľuďmi najmenej
dva metre, je to len v rovine odporúčaní
- na hygienických zariadeniach tekuté mydlo a papierové utierky
- obmedzuje sa návštevnosť kúpalísk a akvaparkov - počet návštevníkov
nemôže byť vyšší ako 1000
- prevádzkovateľ musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb
aktuálne sa nachádzajúcich v prevádzke
Autoškoly:
- inštruktor a účastník musia mať rúško
- dezinfekcia vozidiel a trenažérov

- vlastné ochranné prostriedky (prilba, rukavice)
Fitness centrá:
- zamestnanci musia mať rúška
- hygienické zariadenia musia byť vybavené
tekutým mydlom a papierovými utierkami
- v prevádzkach je potrebné zvýšiť frekvenciu
upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových
plôch
Divadelné, hudobné, filmové
a iné umelecké podujatia:
- umelci s teplotou vyššou ako 37,2 °C
nesmú vystupovať
- odporúča sa šachovnicové sedenie
- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfekcia
každú hodinu

Prerušená prevádzka kina Zrušené oslavy KDO
Mesto Svidník
prostredníctvom sociálnych sietí oznámilo priaznivcom kina,
že z dôvodu ochrany
zdravia a obavy pred
šírením ochorenia
COVID-19 sa mesto
Svidník rozhodlo od 1.
októbra až do odvolania pristúpiť k prerušeniu prevádzky Kina
DUKLA Svidník.

Pandemická situácia súvisiaca so šírením ochorenia COVID-19 v našom regióne, ale i celkovo na
Slovensku so sebou prináša množstvo opatrení,
obmedzení a rušení.
Najnovšie sa opatrenia dotýkajú aj spomienkových osláv 76. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa hrdinov Dukly. Pietne akty kladenia
vencov a kytíc sa mali konať v utorok 6. októbra,
no vzhľadom na aktuálnu situáciu Ministerstvo
obrany SR rozhodlo, že tohtoročné spomienkové
oslavy sú zrušené.
Každý, kto o to má záujem, si pamiatku padlých
hrdinov môže uctiť individuálne.

Úrad PSK prijíma sprísnené opatrenia na úrade i vo svojich organizáciách
Na Úrade Prešovského samosprávneho kraja uplynulý týždeň
zasadal krízový štáb. Ten sa zaoberal epidemiologickou situáciou
a opatreniami v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19, ako aj sprísneným
režimom na Úrade PSK.
Zasadnutia krízového štábu PSK majú promptne reagovať na aktuálnu
situáciu v súvislosti s pandémiou.
„Po uplynulých mesiacoch opäť koncentrujeme pozornosť v našich zariadeniach, či už v školských, sociálnych alebo kultúrnych. Sledujeme pozorne
jednotlivé oblasti života kraja tak, aby nedošlo k ohrozeniu života ľudí, ktorí
prichádzajú do kontaktu s tými, ktorí boli alebo sú nakazení, aby sa vedeli
chrániť,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
Ten konkretizoval, že krajská samospráva venuje zvýšenú pozornosť najmä
25-tim zariadeniam sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK. „Tam pristupujeme k rozhodnutiu, aby boli obmedzené návštevy tak,
ako to bolo v čase prvej vlny vzhľadom na núdzový stav v krajine,“ dodal
predseda PSK.
Aktuálne zriaďovateľ eviduje pozitívne prípady ochorenia na Covid-19 v
piatich župných zariadeniach. V Domove pre seniorov v Starej Ľubovni je
momentálne nakazených 5 zamestnancov, v ZSS Egídius Bardejov potvrdili
testy ochorenie u jedného prijímateľa sociálnej služby, po jednom prípade
pozitivity u zamestnancov evidujú vo Svidníku v Senior dom Svida a v DSS
v Stropkove. Dočasne pozastavená je aj prevádzka ambulantnej formy
starostlivosti v ZSS vo Vranove nad Topľou, kde je podozrenie z kontaktu s
nakazenou osobou.

Rovnako monitorované sú aj stredné školy v pôsobnosti župy a internátne zariadenia. „Jedna vec, ktorá nám predpokladám odpadla natrvalo, sú
repatriačné zariadenia, ktoré boli predtým výnimočne najviac zriaďované v
Prešovskom samosprávnom kraji. Ubytovávali sme takmer tisíc repatriantov.
Toto je už zrejme za nami, ale prídu možno problémy iného charakteru. Verím,
že sa s nimi popasujeme omnoho jednoduchšie a ľahšie vzhľadom na to, že
už máme dostatočné množstvo ochranných prostriedkov i skúseností, aby
sme vedeli predísť prípadným komplikáciám,“ uviedol M. Majerský.
Ako konštatoval krízový štáb, dištančnou formou sa vzdeláva šesť škôl.
V Bardejove je to SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka,
Spojená škola Juraja Henischa a Stredná priemyselná škola, vo Svidníku sa
opatrenie týka Gymnázia a Školy umeleckého priemyslu a v Starej Ľubovni
Spojenej školy na Jarmočnej ulici. Od piatka 2. októbra k nim pribudne aj
Gymnázium L. Stöckela v Bardejove. V ďalších troch školách v Humennom,
Poprade a Kežmarku sú uzatvorené niektoré z tried, ktoré prešli na túto formu
vyučovania v dôsledku výskytu prípadov na ochorenie koronavírusom alebo
podozrenia medzi žiakmi alebo pedagógmi.
Kultúrne zariadenia župy fungujú aj naďalej, avšak za prísnych hygienických
a protiepidemiologických opatrení. Otvorené sú knižnice, múzeá, galérie, aj
divadlá. Tie sa však musia riadiť opatreniami vlády s maximálnym počtom 50
ľudí, teda účinkujúcich aj divákov. Vzhľadom na stúpajúci počet pozitívnych
prípadov na Slovensku prijíma sprísnené opatrenia aj Úrad PSK.
Podľa záverov krízového štábu zvýšené opatrenia v prímestskej doprave
zatiaľ kraj nechystá. Zmeny by mohli nastať v tom prípade, ak by došlo k
prerušeniu vyučovania. Naďalej však v autobusovej doprave platí nosenie
rúška a pravidelná dezinfekcia vozidiel.
Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK
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V Stropkove je pred ukončením viacero projektov
v oblasti športu, školstva i cestovného ruchu
Napriek krízovým opatreniam a s nimi súvisiacimi rozpočtovými obmedzeniami sú v Stropkove pred ukončením i spustením
viaceré rozvojové projekty. Samospráva už začiatkom roka
avizovala, že v tomto roku budú prioritou investície, ktoré sú
hradené z mimorozpočtových zdrojov a eurofondov. Celkovo by
tak v tomto roku mali preinvestovať zhruba 600 tisíc eur.
NOVÁ VYHLIADKOVÁ VEŽA
A INFORMAČNÉ CENTRUM
Do konca septembra bude nad mestom dokončená trojpodlažná vyhliadková
veža vybudovaná v rámci projektu poľsko-slovenskej spolupráce Karpatské
výhľady na cezhraničnom turistickom chodníku Korczyna - Stropkov. „Veža
bude dostupná z obce Šandal a takisto cez les z areálu Pod vlekom,
ktorý miestni dobre poznajú. Pôjde už o druhú vyhliadkovú vežu. Prvá
je na východ od mesta na kopci Ščerbovka. V okolí mesta budú k dispozícii dve vyhliadkové veže a ponúknu krásne výhľady na Ondavskú
vrchovinu," priblížil primátor Stropkova Ondrej Brendza. Súčasťou projektu
je aj značený turistický chodník na poľskú hranicu, čiastočná rekonštrukcia

priestorov chaty v prímestskej rekreačnej zóne Pod vlekom na informačné
centrum a viacero kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré z dôvodu pandemickej situácie presunuli na budúci rok. Informačné centrum s letnou terasou
buduje mestský podnik Služba a samospráva v súčasnosti hľadá vhodný
model jeho fungovania tak, aby bolo dostupné širokej verejnosti. Hotové by
malo byť do konca októbra.
Rozvoj cestovného ruchu v meste podporí spoločná investícia mesta a
rímskokatolíckej farnosti. Od júna realizujú rekonštrukciu kostolnej veže,
najvyššej stavby v širokom okolí, ktorá bude sprístupnená verejnosti. Projekt
financuje rímskokatolícka farnosť z dotácií od Úradu vlády (60 tis. eur) a
mesta Stropkov (85 tis. eur).
***
NOVÁ CESTA DO PRIEMYSELNÉHO PARKU
A „MALÝ OBCHVAT“
V rámci minuloročného výjazdového zasadnutia vládneho kabinetu získalo
mesto 200 tis. eur na vybudovanie dvoch nových miestnych komunikácií. V
súčasnosti je vo výstavbe prístupová cesta do hnedého priemyselného parku,
ktorá bude priamo napojená na cestu I/15.
Úplne novú komunikáciu, spojnicu ulíc Nový riadok a Ul. akad. Pavlova, začnú
do konca septembra stavať v širšom centre. „Cesta je súčasťou komplexného riešenia dopravy v meste. Po jej dokončení vznikne vo východnej časti
Stropkova súvislé prepojenie pre automobilovú dopravu, ktoré doteraz
chýbalo. Jej súčasťou bude aj peší chodník,“ uviedol primátor.
V lete sa rámci inštalácie podzemného optického vedenia na území Stropkova
podarilo v spolupráci s telekomunikačným operátorom zrekonštruovať zhruba
300-metrový chodník na uliciach Chotčanská a Šarišská.
Z menších projektov plánujú do konca roka rozšíriť kamerový systém o ďal-

ších osem kamier, pred oficiálnym spustením je aj bezplatné WiFi pripojenie
v širšom centre mesta realizované v rámci výzvy WiFI4EU.
V modernizácii strojového parku i športovísk pokračuje v tomto roku mestský
podnik Služba. Od septembra môže využívať novú vysokozdvižnú plošinu
zakúpenú v rámci projektu pomoci menej rozvinutým okresom za 69 tis. eur,
nenávratná dotácia predstavovala 40 tis. eur. Viac ako 35 tisíc stála rekonštrukcia tenisových kurtov, ktoré verejnosti odovzdali do užívania v auguste
a v letných mesiacoch bola ukončená aj obnova priestorov futbalovej tribúny
za vyše 28 tis. eur. Na tento účel získalo mesto 20-tisícovú dotáciu zo Slovenského futbalového zväzu.
Pred ukončením je aj projekt, ktorého začiatky siahajú do roku 2017, a to
modernizácia učební v ZŠ na Konštantínovej. V lete tam prebehla inštalácia
nového nábytku a výpočtovej techniky a mesto by chcelo všetky investície
uzavrieť do konca roka.
***
KRAJSKÉ DOTÁCIE NA CYKLOTRASU A IHRISKÁ
V lete boli Stropkovčania úspešní v rámci výziev Prešovského samosprávneho kraja. V najbližšom období tak môžu začať pracovať na projektovej dokumentácii 14-kilometrového cyklochodníka na trase Nižná Olšava - Stropkov
- Duplín. Krajská samospráva podporí projekt 31-tisícovou dotáciou, zvyšných
zhruba 19 tisíc uhradí mesto z vlastného rozpočtu. V rovnakej výzve bolo
úspešné aj mesto Svidník, ktoré projekčne pripraví cyklochodník z Duplína do
Svidníka. Z krajskej dotácie vybudujú v jeseni detské ihrisko v areáli materskej
školy v časti Bokša a v rámci výzvy predsedu PSK bol podporený projekt
vydania publikácie Stropkovská čítanka.
V oblasti športu podporil kraj aj rekonštrukciu ihriska s umelou trávou v areáli
ZŠ na Mlynskej. Spolu s rozšírením ihriska a kompletnou výmenou povrchu
by mali celkové náklady presiahnuť 200 tis. eur. Dotácia z PSK je vo výške
70 tisíc, ďalších 100 tisíc pokryje dotácia zo Slovenského futbalového zväzu,
zvyšok doplatí mesto.
***
REKONŠTRUKCIA ĽADOVEJ PLOCHY BUDE MEŠKAŤ
Očakávanou akciou v tomto roku bola rekonštrukcia zimného štadióna za
zhruba 350 tis. eur, na ktorú získali dotáciu z vlády i Prešovského samosprávneho kraja. Začiatkom roka prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa,
ktoré však bolo z dôvodu koronakrízy zrušené.
Po vyhodnotení nanovo vyhláseného obstarávania podal v auguste jeden z
neúspešných uchádzačov námietku na Úrad pre verejné obstarávanie, ktorá
je aktuálne posudzovaná a mesto čaká na definitívne rozhodnutie ÚVO. „Z
tohto dôvodu preto s najväčšou pravdepodobnosťou v tomto roku s
rekonštrukciou nezačneme, keďže stavebné práce sú do značnej miery
limitované počasím. Verím, že celý proces obstarávania nebudeme
musieť opakovať do tretice a hneď, ako to bude možné, začneme rekonštruovať,“ dodal O. Brendza.
Peter Novák,
hovorca mesta Stropkov
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Odišiel dlhoročný
primár ORL oddelenia
Dlhoročný primár a
aj poslanec mestského
zastupiteľstva
MUDr. PETER BLICHA
nás navždy opustil tento
pondelok, 28. septembra
2020 vo veku 75 rokov.
Smútiacej rodine vyjadruje
mesto Svidník úprimnú sústrasť.
Posledná rozlúčka so zosnulým
sa konala v Dome smútku vo
Svidníku v stredu 30. septembra 2020.
PRIMÁR ORL ODDELENIA
Primár Peter Blicha sa zaslúžil o rozvoj tradície ORL služieb v svidníckej
nemocnici. Samotné oddelenie je vo Svidníku funkčné už 40 rokov. ORL
oddelenie vo Svidníku pre okresy Svidník a Bardejov bolo po schválení Radou VKNV v Košiciach dňa 27.11.1980. Prvým primárom oddelenia sa stal
MUDr. Peter Blicha.
ŽIVOTNÁ CESTA
MUDr. Peter Blicha pochádzal z Bystrej. Do základnej školy chodil v Havaji,
gymnázium navštevoval v Medzilaborciach. V Košiciach vyštudoval Lekársku
fakultu na UPJŠ. Po ukončení vysokej školy nastúpil do svidníckej nemocnice
na krčné oddelenie. Predatestačnú prípravu absolvoval na Klinike ORL v
Košiciach a pred vojenskou základnou službou pracoval aj na ORL oddelení
Vojenskej nemocnice v Košiciach. Vrátil sa späť do nemocnice vo Svidníku
a po zriadení Otolaryngologického oddelenia v roku 1981 sa stal aj jeho
primárom, až do odchodu na dôchodok.
Primár Blicha bol tri volebné obdobia aj poslancom MsZ vo Svidníku, 1994 1998, 1998 - 2002, 2006 - 2010. Jeho najväčšou záľubou bol futbal, lyžovanie
a chalupárčenie.
Česť jeho pamiatke!
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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.

6. októbra 2020 si pripomíname 12 rokov,
odkedy nás opustil náš milovaný manžel,
otec a dedko
JURAJ HAĽKO zo Svidníka
Všetci, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka
Zuzana, deti Vlado a Hanka s rodinami

SPOMIENKA
Ako ticho žila, tak ticho odišla,
skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.

1. októbra 2020 sme si pripomenuli
smutné dva roky,
odkedy nás opustila
naša milovaná sestra a teta
MELÁNIA PAŇKOVÁ zo Svidníka
Venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Sestra Mária, Anna s rodinou,
príbuzní a priatelia

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti, čo vzal,
ostali len spomienky a žiaľ.

5. októbra 2020 sme si pripomenuli 5 rokov,
odkedy nás navždy po krátkej a ťažkej chorobe
opustil v USA vo veku nedožitých 69 rokov,
náš milovaný brat, švagor a strýko
JOZEF BUČKO zo Svidníka
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
Smútiaca rodina
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III. LIGA / Podozrenie na COVID-19 odložilo zápas
Treťoligoví futbalisti 1. FK Svidník mali v uplynulú nedeľu 4.
októbra hrať na domácej pôde proti Spišskému Podhradiu, Funkcionári klubu však boli nútení požiadať o preloženie zápasu.
Jeden z hráčov mal v sobotu večer zvýšenú teplotu a v nedeľu mal podstúpiť testovanie na ochorenie CVODI-19. Zároveň otec jedného z hráčov 1.

FK Svidník už mal v rukách pozitívny výsledok testu na COVID-19, pretože
funkcionári požiadali riadiaci orgán súťaže o preloženie zápasu proti Spišskému Podhradiu.
V najbližšiu nedeľu 11. októbra by treťoligoví futbalisti 1. FK Svidník mali hrať
od 14.30 hod. v Kalši, no všetko bude jasné až podľa toho, ako sa v klube
vyvinie situácia ohľadom ochorenia COVID-19.
(ps)

HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA
ŠK 98 Pruské - HbK Lion Svidník 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Po domácej prehre s majstrom s Považskej Bystrice, ktorou vstúpili do novej
sezóny, sa extraligoví hokejbalisti v uplynulú sobotu predstavili v Pruskom a
príliš sa im nedarilo.
Po góloch v 6., 29. a 30. minúte domáci hráči zaslúžene zvíťazili 3:0.
Svidníčania si síce vypracovali zopár gólových príležitostí, no pred domácim
brankárom boli priam bezzubí.
Zostava Svidníka: Trnka - Janík, Duhoň, Lukáč, Stanislav, Lorenčík,
Parnica, Vook, Gulík, Zbuňák, M. Balogáč, Sedlák, Mikláš. Tréner: Rastislav
Holečko.
Hokejbalisti HbK Lion Svidník tak po dvoch zápasoch majú na svojom konte
dve prehry a zverenci trénera Rastislava Holečka by to chceli zmeniť už v
najbližšiu sobotu 10. októbra, keď od štrnástej hodiny v domácej GMT projekt
Aréne na Karpatskej ulici vo Svidníku nastúpia proti Vrútkam. Tie v uplynulú
nedeľu prehrali na ihrisku nováčika vo Vranove nad Topľou.
(pn)

Úradná správa č. 12 zo dňa 1. októbra 2020
SEKRETARIÁT:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačivá OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
Usmernenie SFZ k „Opatreniu ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia“
zo dňa 30.9.2020.
1. Účinnosť opatrenia ÚVZ SR nadobúda platnosť dňom 1.10.2020.
2. Opatrenie ÚVZ SR nešpecifikuje žiadne nariadenia týkajúce sa obmedzenia
tréningového procesu klubov. SFZ odporúča klubom v nasledujúcom období
klásť zvýšený dôraz na dodržiavanie všetkých hygienických opatrení nariadených ÚVZ SR.
3. Opatrenie ÚVZ SR nešpecifikuje žiadne obmedzenie počtu osôb pri organizácii súťažného zápasu, pokiaľ sa jedná o osoby vystupujúce v mene
organizátora zápasu (hráči, RT, usporiadatelia - osoby nevyhnutné k tomu,
aby sa zápas organizoval). Jedná sa o akékoľvek formy súťažných zápasov,
resp. turnajov v nižších vekových kategóriách. SFZ žiada, aby klub, ktorý organizuje súťažný zápas, alebo turnaj, zabezpečil všetky nariadenia vyplývajúce
z opatrenia ÚVZ SR.
4. Opatrenie ÚVZ SR obmedzuje počet ľudí, ktorí sa môžu súťažného zápasu
zúčastniť na 50 (vrátane hráčov, realizačného tímu, usporiadateľov a pod. - ak
je počet týchto osôb vyšší ako 50 postupuje sa podľa bodu 3). Organizátor
môže na zápas umožniť vstup aj väčšiemu počtu osôb, avšak všetci účastníci
športového podujatia musia v dobe začiatku zápasu disponovať negatívnym
výsledkom RT-PCR testu, alebo antigénového testu certifikovaného na území
EÚ, na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.
5. Opatrenie ÚVZ SR špecifikuje aj nariadenia a povinnosti počas športových
kempov a sústredení. SFZ žiada organizátorov takýchto kempov a sústredení
o dôsledné dodržiavanie všetkých nariadení vyplývajúcich z opatrenia ÚVZ SR
a upozorňuje, že organizátor nesie plnú zodpovednosť za ich plnenie.
6. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet pozitívne testovaných ľudí na ochorenie
Covid-19 a zhoršujúcu sa situáciu vo všetkých regiónoch Slovenska, SFZ v
súlade s ohľadom na verejné zdravie momentálne neodporúča klubom organizovať akékoľvek mimosúťažné zápasy a turnaje do obdobia, keď sa situácia
stabilizuje a začne zlepšovať.
Všetky informácie týkajúce sa prijatých opatrení v súvislosti s ochorením
COVID-19 nájdete na oficiálnej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR
https://www.uvzsr.sk
VYHLÁSENIE VÝKONNÉHO VÝBORU
ONDAVSKÉHO OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVAZU
Na základe výsledkov hlasovania formou per rollam VV OOFZ prijal nasledovné rozhodnutie:
1. VV schválil odloženie všetkých stretnutí 10. kola 6. ligy dospelých, ktoré

sa mali hrať 4.10.2020 z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie v okresoch Svidník a Stropkov a odporúčaní krízových štábov týchto okresov na
neurčito.
2. VV schválil preloženie zostávajúcich mládežníckych stretnutí, ktoré sa mali
odohrať v jesennej časti do jarnej časti súťaže.
ŠTK OOFZ:
1. Schválila výsledky 9. kola 6. ligy dospelých OOFZ, 4. kola 4. ligy dorastu
a 4. kola 3. ligy žiakov
2. Na základe rozhodnutia VV OOFZ odložila na neurčito všetky stretnutia
10. kola 6.ligy dospelých, ktoré sa mali hrať 4.10.2020 z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie v okresoch Svidník a Stropkov a odporúčaní krízových
štábov týchto okresov
3. Na základe rozhodnutia VV OOFZ preložila všetky zostávajúce stretnutia
4. ligy dorastu a 3. ligy žiakov, ktoré sa mali odohrať v jesennej časti do jarnej
časti súťaže
4. Prerokovala námietku ŠK Chotča a odstupuje ju KR a DK OOFZ, poplatok
10,-Eur
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
DK OOFZ:
1. Trestá FK Kalnište na základe správy DZ za nedostatočnú usporiadateľskú
službu v stretnutí 9. kola 6. ligy dospelých Kalnište - Chotča finančnou pokutou
50,- Eur, podľa DP čl.48/4, poplatok 10,-Eur
2. Trestá hráča TJ Družstevník Rovné - Róbert Horváth - 1254961 - DO
pozastavením výkonu športovej činnosti na 2 stretnutie nepodmienečne od
1.10.2020, podľa DP čl. 48/1b,2, poplatok 10,- EUR
Odvolanie voči rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo
8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
KR a DZ OOFZ:
Upozorňuje R a DZ na vyplňovanie dôvodu napomenutia ŽK a ČK v zápise
o stretnutí a správach DZ
11. kolo 6. liga dospelí - 11.10.2020 o 14.30 hod.:
Rovné - voľno, Kalnište - Baňa (D. Špak, L. Zapotocký, Džavoronok - Vaško),
Miňovce - Lúčka (Kapa, Hubáč, Seman - Feč), Tisinec - Chotča (Rapáč, Malačina, Korba - Burcak), V. Orlík - Sitníky (Veselý, Dovičák, F. Zapotocký - Mackanin),
Bukovce - Radoma (A. Špak, Ličko, Znoj - Brendza), Stročín - Mestisko (Mačuga,
Šugár - Šafranko), Kuková - Breznica (Duháň, Sidorová, Čonka - Fiľarský).
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE
Od 6. do 12. októbra 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo
Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
10. a 11. októbra: MUDr. A. Vateha - Konštantínova 1751 v Stropkove. Kontakt: 0903 883 455.
Stomatologické pohotovostné služby sú cez víkendy a štátne sviatky od 8.00
do 12.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR:
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti:
054/786 05 38.

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 6. októbra: 6.30 Kláštor sestier Baziliánok. 12.00 * Iveta, Miroslav,.
Mirko, Branko, 18.00 + Mária, Ján, Peter, Terézia, Ján, Jana, Streda 7. októbra:
6.30 + z rod. Kaputovej a a Fedoršovej, 18.00 + Demeter, Mária, Anna, Ján,
Michal, Jozef, Štvrtok 8.10.: 6.30 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 + Jozef,
18.00 + Anna (panychída), Piatok 9.10.: 6.30 * Stanislav (50 rokov života),
18.00 + Pavol Fedeš, Sobota 10.10.: 8.00 + Ján, Mária, Michal, Anna, Nedeľa
11.10.: 8.00 * Juraj a Viera (40 rokov manželstva), 10.30 * Za farnosť, 18.00
* Štefánia (poďakovanie za dobrodenia)
GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Utorok 6.10.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Džoganovú,
Streda 7.10.: 17:00 + Jozef, Jozef, Anna, Štvrtok 8.10.: 7:00 Za zdravie a Božie
požehnanie pre Martu, Piatok 9.10.: 17:00 + členov arcibratstva sv. ruženca,
Sobota 10.10.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Tarabčákovú,
Nedeľa 11.10.: 9:00 Za farnosť; 10:30 Na úmysel darcu.
SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA
Počas mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu sa nekonajú
zhromaždenia Jehovových svedkov v sále Kráľovstva na Ul. Festivalovej, č.
2042, ale prebiehajú formou videokonferencie, a to každý štvrtok o 18.00
a nedeľu 9.30 hod. Na týchto zhromaždeniach sa môžete dozvedieť akým
spôsobom sa Boh spolu s Ježišom o nás starajú aj v dnešnej dobe. Môžete
si pozrieť aj webovou stránku www.jw.org, kde je možné si on-line čítať Bibliu
a nájsť veľa užitočných rád čo sa týka rodiny aj iných životných situácií.
Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie
údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.

OZNAM PRE GRÉCKOKATOLÍCKYCH VERIACICH
V sobotu 10. októbra o 18.00 bude v RTVS na Trojke vysielaná v priamom
prenose svätá liturgia z dreveného Chrámu sv. archanjela Michala v Ladomirovej a v nedeľu 11. októbra o 10.00 na Dvojke bude vysielaná archijerejská
svätá liturgia, ktorú bude taktiež z dreveného chrámu v Ladomirovej sláviť
prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.

od 5. októbra 2020
BYSTRICKÝ, Peter - HUDÁČEK, Pavol a kol.
Gestá, symboly, ceremónie a
rituály v stredoveku.
Bratislava, Veda 2019. 263 s.
Rituály, rituálne konanie a symboly
boli súčasťou verejného ako aj súkromného, slávnostného i každodenného
života človeka v stredoveku, pričom sa
týkali všetkých spoločenských vrstiev.
Všetky mali vtedy svoj význam, zmysel
a účel, každý úkon mal svojho adresáta
a niesol svoje posolstvo. Rozumeli im
všetci bez ohľadu na svoj pôvod, jazyk,
majetok, postavenie a vzdelanie.
Dnes sú pre nás úchvatným svedectvom dobového myslenia, chápania
sveta a usporiadania stredovekej
spoločnosti. Autori publikácie sa zaoberajú opisom viacerých stredovekých
rituálov, ktoré sprevádzali život stredovekého človeka.

SERVICKÁ, Anna
Anna Servická, vystupujúca aj ako Hanka Servická, sa narodila 9. októbra
1962 v Kružlovskej Hute, okres Bardejov. Je rusínska speváčka rusínskych
a šarišských ľudových a duchovných piesní. Do Prešova ju zaviedlo štúdium
na strednej škole. Po skončení Strednej pedagogickej školy v Prešove bola
učiteľkou v materskej škôlke a neskôr speváčkou v Poddukelskom ukrajinskom
ľudovom súbore PUĽS. V jej repertoári prevažujú lyrické až baladické a mariánske piesne, ktoré si získali veľké sympatie u poslucháčov. Spolupracovala aj
so speváčkou Kristínou - na jej piesni Horehronie naspievala vokály. Jej piesne
znejú z rozhlasových staníc, z rôznych nosičov a na koncertoch. Speváčka
Hanka Servická je svojráznym zjavom v kultúre Rusínov na Slovensku. Svojím
originálnym prejavom, zberateľskými a skladateľskými schopnosťami výrazne
obohacuje nielen rusínske etnikum, ale aj celoslovenskú kultúru.

DIDEROT, Denis (5.10.1713-31.7.1784)
Francúzsky filozof, encyklopedista, prozaik, dramatik, teoretik umenia. Hlavný
redaktor encyklopédie Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers. Študoval u jezuitov, filozofiu v Paríži. Napísal Filozofické myšlienky, ktoré odsúdili na spálenie. Za materialistický spis List o
slepých pre tých, čo vidia ho uväznili. Diderot položil základy modernej kritiky
umenia a bol popredným divadelným teoretikom. Jeho drámy Nemanželský
syn a Otec rodiny nemali úspech. Napísal román Mníška, dielo Synovec
Rameauov, Jakub Fatalista. Diderot bol najoriginálnejší a z mnohých hľadísk
najmodernejší mysliteľ a štylista francúzskeho osvietenstva.

- Ide to so mnou dolu vodou.
Súrne potrebujem peniaze
a neviem, odkiaľ ich vziať.
- Ale mi odľahlo. Už som si
myslel, že si chceš požičať odo mňa.
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Týždeň dobrovoľníctva v nemocnici Svet zabudnutých remesiel
Nemocnica Svet zdravia Svidník sa opäť zapojila do Týždňa dobrovoľníctva.
Tentokrát pripravila priestor na „dobrovoľníčenie“ pacientom.
Od 16. do 22. septembra pacientky, dobrovoľníčky z psychiatrickej liečebne
pod vedením dennej sestry Kataríny Roháľovej háčkovali a štrikovali papuče
i čelenky. Tie boli určené
ako darček pre pacientov
doliečovacieho a geriatrického oddelenia. Keďže sa
predchádzajúce dva ročníky
Týždňa dobrovoľníctva stretli
v nemocnici medzi personálom, ako aj medzi pacientmi s
pozitívnym ohlasom, zamestnanci nemocnice a priaznivci
dobrovoľníctva vyrábali papuče aj vo svojom voľnom
čase a prinášajú ich do nemocnice. V aktivite budú pokračovať dobrovoľníci po ukončení kampane.
Jana Fedáková, komunikačný špecialista

Možno trošku v zabudnutí a tak trochu v tieni PIROHOV 2020 sa 13. septembra 2020 konalo prezentačné podujatie z oblasti tradičnej kultúry Svet zabudnutých remesiel. Prostredie múzea v prírode SNM - MUK je priam stvorené
na realizáciu podobných podujatí. Prezentácia a ukážky výroby tradičných
predmetov z rúk šikovných majstrov - rezbárov, košikárov, medovnikárov
či manuálnych zručností úzko prepojených s každodenným životom našich
predkov čoraz viac vzbudzujú záujem širokej verejnosti.
Avšak najviac
pozornosti sa
počas podujatia
dostalo Jakubovi
Vorobľovi, mladému zručnému
remeselníkovi,
ktorý sa venuje
skutočne nezvyčajnému remeslu
- odlievaniu zvonov.
Mladý zvonolejár nám priblížil
a zároveň osvetlil túto náročnú,
avšak fascinujúcu činnosť.
Projekt bol realizovaný z dotácie
Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky.
Miriam
Božiková,
predsedníčka
RUI

Materská škola opäť Zelenou školou
Začiatkom septembra navštívili Materskú školu na Ulici 8. mája
vo Svidníku v rámci hodnotiteľskej návštevy programu Zelená
škola dvaja hodnotitelia.
Manažérka programu Zuzana Gallajová a členka tímu Zelenej školy Jarka
Martinkovičová. Následne nám boli zaslané výsledky hodnotenia. Materská
škola na ulici 8. mája vo Svidníku, ktorá je do tohto projektu zapojená už 5.
certifikačné obdobie bude opäť Zelenou školou.
Získali sme na ďalšie dva roky vlajku Zelenej školy a medzinárodný certifikát.
Zelená škola je najväčší environmentálne - výchovný program na Slovensku
aj vo svete. Na Slovensku ho koordinuje Centrum environmentálnej a etickej
výchovy Živica a funguje vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne. Jeho
ciele sú robiť, čo učíme, učiť inak a zmeny vo fungovaní školy robiť spoločne
- učiteľky, nepedagogickí pracovníci, rodičia a deti.
Za celý tím programu Zelená škola sa chcem poďakovať členom kolégia ZŠ
a všetkým, ktorí sa zapojili do plnenia jednotlivých úloh programu a pomohli
tak škole dosiahnuť tento pekný úspech.
Mária Marčáková, koordinátorka
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