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Deväťdesiatky sa, žiaľ, nedožil - zomrel MUDr. Aladár Šalata
Legenda svidníckeho zdravotníctva - lekár Aladár Šalata - vo
veku nedožitých 90 rokov nás navždy opustil. Túto smutnú
správu zvestovala našej redakcii manželka legendárneho lekára
s tým, že zomrel vo štvrtok 29. októbra večer.
Narodil sa v dedinke Dobrá nad
Ondavou, ktorá je dnes pod hladinou Domaše, 8. februára 1931. Po
štúdiách lekárskej fakulty v Prahe
Okresný ústav národného zdravia prijal do svojich služieb MUDr.
Aladára Šalatu 1. augusta 1956 a
začal vykonávať funkciu okresného
pediatra vo Svidníku v plnom úväzku
a v nadúväzku školskú zdravotnú
službu. Hoci niekoľko rokov pôsobil aj
v Starej Ľubovni, Svidník a celý náš
región mu prirástol k srdcu. Bol riaditeľom nemocnice, primárom pediatrie
a okrem iného vo svojej bohatej
lekárskej kariére riadil aj Bardejovské
Kúpele. Aj ako starobný dôchodca
pracoval ako turistický sprievodca v
jazyku slovenskom, ruskom, anglickom, nemeckom pre zahraničných
hostí z Rakúska, Nemecka, Izraela
pre región územia Prešovského kraja.
Častokrát do Svidníka a okolia privádzal turistov, ukazoval im miesta, aj
jeho srdcu blízke. Jeho život je úzko

spätý so svidníckou nemocnicou, so
Svidníkom ako takým. Žiaľ, MUDr.
Aladár Šalata nás navždy opustil.
Zomrel po dlhej a náročnej chorobe
vo štvrtok 29. októbra večer v špecializovanom zariadení v Zborove, kde bol
od decembra minulého roku. Podľa
manželky, personálu spieval a recitoval. Napríklad aj Sládkoviča. Žiaľ,
jeho slová, vždy plné elánu, lásky a
nadšenia si už nikto nikdy nevypočuje. Posledná rozlúčka s mužom,
ktorý budoval svidnícku pediatriu,
bude v stredu 4. novembra. MUDr.
Aladár Šalata bude pochovaný na
bardejovskom cintoríne, samozrejme,
za prísnych opatrení, ktoré platia kvôli
pandémii koronavírusu.
Česť Vašej pamiatke, pán doktor!
Vičnaja Vám pamjať!
Nech Vám bude
bardejovská zem ľahká!
Katarína Siváková,
šéfredaktorka
Podduklianskych noviniek

Na letisku núdzovo pristálo lietadlo bez jedného kolesa
Dráma na svidníckom letisku! V nedeľu popoludní tu núdzovo pristálo lietadlo Skyper GT.
Podľa dostupných informácií vzlietlo z letiska v
Ražňanoch pri Sabinove. Hneď pri štarte mu
odpadlo pravé zadné koleso, čo spôsobovalo
vážne ohrozenie posádky. Dvojmiestne lietadlo
obsadené mladým manželským párom dostalo
pokyn, aby letelo na letisko vo Svidníku. Zalarmované boli okamžite aj všetky záchranárske zložky
- policajti, hasiči i záchranári. Všetci dorazili na
letisko a pilota ultraľahkého lietadla členovia
svidníckeho Aeroklubu duklianskych hrdinov navigovali na pristátie. To sa
napokon mladému pilotovi aj bezpečne podarilo. Na dráhe svidníckeho
letiska pristál bez najmenších problémov. Jemu a ani manželke sa nič
nestalo, zasahovať nemuseli záchranári a ani hasiči.
Tajomník svidníckeho Aeroklubu DH Emil Sluk však aj touto cestou
upozorňuje Svidníčanov, aby na svoje prechádzky v prírode nevyužívali
plochu letiska, pretože, ako je vidieť, môže to byť skutočne mimoriadne
nebezpečné.
(ps)

inzercia

Podduklianske novinky

3. november 2020

Spravodajstvo

3

Primátorka Svidníka hodnotí víkendové testovanie a nabáda k zodpovednosti
„Úlohou mesta bolo v spolupráci s príslušníkmi Ozbrojených
síl Slovenskej republiky zabezpečiť odberové miesta, zabezpečiť
administratívnych pracovníkov a postarať sa o nich. Je pravda,
že informácie sa v priebehu týždňa menili, ale poučení z pilotného
testovania v bardejovskom okrese sme nič nechceli nechať na
náhodu a zabezpečili sme sa aj nad rámec „oficiálnych“ požiadaviek ochrannými pomôckami,“ konštatovala v uplynulú nedeľu
večer pri zhrnutí, v tom čase ešte neskončeného dvojdňového
celoplošného testovania obyvateľov na ochorenie COVID-19
primátorka Svidníka Marcela Ivančová.
Povedala, že kúpili 200 ochranných overalov, rukavice, návleky,
rúška aj štíty, a, samozrejme, litre
dezinfekcie, dávkovače a rozprašovače. „Zabezpečili sme teplú stravu
nielen pre „našich“ administratívnych
pracovníkov, ale pre celý tím. Som
veľmi rada, že sme zvládli logistiku
všetkých deviatich odberových miest,
boli zabezpečení zdravotníci, takže
sme v sobotu ráno mohli o 7:00 otvoriť
všetky testovacie miesta. Ďakujem
svojim kolegom, zamestnancom
MsÚ za perfektné zvládnutie celej
akcie, boli v teréne doslova deň a
noc - od piatku do nedele, a aj pred-

chádzajúce dni sme organizačne
zvládli,“ podotkla primátorka, ktorá sa
osobitne poďakovala zdravotníkom,
bez nich by to podľa nej nešlo - boli
hlavní členovia tímov. „Tiež ďakujem
všetkým dobrovoľníkom, policajtom,
mestskej polícii, špeciálne aj našim
dobrovoľným hasičom za nasadenie
počas celej akcie, tiež členom Miestnej občianskej poriadkovej hliadky
za pomoc s organizáciou testovania
na amfiteátri. Tu stojí za zmienku, že
takmer 90 % obyvateľov Festivalovej
ulice bolo na testoch, všetci boli negatívni,“ vyzdvihla primátorka Svidníka
Marcela Ivančová.
Výborná spolupráca
podľa nej bola aj s
vojakmi - od prvého
stretnutia, aj počas
samotného testovania. „Ukázali svoju
profesionalitu, ale aj
empatický prístup.
Zvládli sme s prehľadom sobotňajší nápor
- spočiatku bolo po-

trebné čakať,
ale na žiadnom
odberovom
mieste nedošlo
k nejakým incidentom či problémom. Nedeľné testovanie
už bolo celkom
bez čakania,
prebiehalo plynule v pokojnej atmosfére.
Sama som si
niekoľkokrát
počas testovania prešla
všetky odberové miesta, som
presvedčená,
že sme túto akciu zvládli bez
nedostatkov.“
Primátorka Svidníka priznala, že
počas celej prípravy bolo množstvo
situácií, kedy sa vyskytli problémy,
niekedy vážnejšie, niekedy menej
dôležité, no je presvedčená, že bez
totálneho nasadenia zamestnancov
Mesta Svidník by celá akcia nebola
zvládnutá. „Vždy sme však hľadali
spôsob, ako veci vyriešiť. Sťažovanie
by nikomu nepomohlo. Verím, že aj po
tejto skúsenosti si vedenie štátu uvedomí silu a dôležitosť samosprávy,
nielen pre riešenie takýchto krízových
projektov.“
V rozhovore s primátorkou Marcelou
Ivančovou sme sa dotkli aj výsledkov

testovania v meste Svidník. „V sobotu
bolo otestovaných 3 604 ľudí, 41 s
pozitívnym výsledkom, v nedeľu do
12:00 bolo otestovaných 239 ľudí,
3 s pozitívnym výsledkom. Zaujímavosťou je, že sme otestovali aj 11
Poliakov, ktorí pracujú na Slovensku.
Všetci boli negatívni. Navyše testami
v svidníckej nemocnici prešlo takmer
1 500 ľudí, niektorí Svidníčania boli
na testovaní v okolitých dedinách či
v mestách, kde pracujú. Klienti domovov sociálnych služieb, a napr. hasiči
boli testovaní osobitne, preto môžeme
predpokladať vysoké percento účasti
Svidníčanov na testovaní.
Chcem preto poďakovať všetkým Svidníčanom, ktorí sa testovania
zúčastnili za to, že sa
správali zodpovedne
voči svojim rodinám,
kolegom či priateľom. V
tejto chvíli je to spolu s
dodržiavaním všetkých
opatrení veľmi dôležité.
Pozývam všetkých na
druhé kolo testovania
počas budúceho víkendu,“ uzavrela náš rozhovor primátorka Svidníka
Marcela Ivančová. (ps)
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Prvé kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 máme za sebou
Celoplošné testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19
máme za sebou. Konalo sa počas uplynulého víkendu. Akcia
sa volala Spoločná zodpovednosť a bola v réžii Ozbrojených síl
SR, no bez výdatnej pomoci miest a obcí, ale i dobrovoľníkov a
mnohých ďalších by sa konať nemohla.
Premiér Igor Matovič vyslovil s prvým kolom testovania spokojnosť. O
druhom kole, ktoré má byť v sobotu
7. a v nedeľu 8. novembra, jasná
informácia v čase našej redakčnej

uzávierky v nedeľu večer nebola známa. S najväčšou pravdepodobnosťou
však bude aj druhé kolo.
V okresoch Svidník a Stropkov bolo
v sobotu vytvorených spolu 93 odber-

ných miest a v nedeľu 78. V sobotu to
však bolo tak, že niektoré obce mali
odberné miesto predpoludním a iné
zas popoludní. V odberných tímoch
bol vždy jeden policajt a minimálne
jeden vojak, samozrejme, zdravotníci
vykonávajúci výtery a testy a spolu s
nimi aj dobrovoľníci. V službe tak v
sobotu bolo 78 a rovnako aj v nedeľu
78 policajtov. Všetci, samozrejme,
pred nástupom do služby takisto
prešli testami, ako celý personál.

Všetci policajti boli negatívny a podľa
slov riaditeľa Okresného riaditeľstva
Policajného zboru SR vo Svidníku
Jaroslava Suváka neboli zaznamenané žiadne vážnejšie incidenty a
testovanie prebehlo bez problémov.
Kým v sobotu, hlavne predpoludním,
zažívali odberné tímy vo Svidníku
nápor, v nedeľu celý deň bola situácia
pokojná. Pozrite si priebeh testovania
v našom regióne na fotografiách.
(ps)

V Kružlovej mala rúško aj postava
v drevenom erbe obce
Testovanie v Krajnej Bystrej

Odberný tím, ktorý pôsobil v Krajnej Bystrej
a v Nižnom i Vyšnom Komárniku

Nedeľňajšie predpoludňajšie testovanie v Nižnom Komárniku
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Nemocnica testovala nielen pacientov a zamestnancov,
Vo vlastnej réžii a s dvoj, resp. jednodňovým predstihom testoale aj ich rodinných príslušníkov
vali vlastných zamestnancov napríklad zariadenia pre seniorov,
ale aj nemocnica vo Svidníku.
Tá okrem zamestnancov testovali
antigénovými testami, samozrejme, aj
všetkých pacientov a navyše aj rodin-

naše odberové miesta,“ potvrdil
riaditeľ svidníckej nemocnice, ktorá
patrí do siete nemocníc Svet zdravia, Slavko Rodák. Nemocnica
má aktuálne v
karanténe do
desať percent
zamestnancov.
Asi dvadsiatka
ďalších sa cez
víkend zapojila
do odberných
tímov celoplošného testovania.
„Som lekára a
vlastne v podstate sa snažím,
aby sme mohli
vykonávať to
naše zdravotnícke povolanie,
preto som rada,
že máme takúto
možnosť testovania,“ povedala
primátorka Od-

Svidnícka nemocnica vo vlastnej réžii
testovala pacientov, zamestnancov, ale
aj ich rodinných príslušníkov
ných príslušníkov svojich zamestnancov. „Je to dobré takto vymyslené,“
povedala jedna zo Svidníčaniek, ktorá
sa prišla v piatok ráno dať otestovať
vďaka sestre. Každý zamestnanec
nemocnice mohol so sebou priviesť
ďalších štyroch rodinných príslušníkov. „My máme 350 zamestnancov
a umožnili sme aj štyrom rodinným
príslušníkom prísť sa otestovať na

delenia anesteziológie a intenzívnej medicíny nemocnice
vo Svidníku Renáta Diničová.
„To testovanie zamestnancov
sme umožnili v piatok aj preto,
aby sa naši zamestnanci mohli
zapojiť v tých odberových
tímoch v celoštátnom testovaní,“ doplnil ešte Slavko Rodák.
Zamestnancov a ich rodinných
príslušníkov testovali vo štvrtok večer a v piatok celý deň
od siedmej ráno do desiatej
večer a či to urobia aj tento
týždeň, zatiaľ nevedia. „Ak sa
uskutoční celoštátne druhé
kolo testovania, tak pristúpime
k nemu aj my,“ povedal riaditeľ
nemocnice Slavko Rodák a v
nedeľu podvečer nám poskytol
aj výsledky testovania.
Celkovo otestovali 1 217 ľudí
a z nich bolo 21 pozitívnych.
Z celkových počtov bolo 283
zamestnancov nemocnice
a z nich bolo 6 pozitívnych.
Pozitívny bol aj jeden pacient
a ostatní pozitívni boli zamestnanci nemocnice.
(ps)

Riaditeľ nemocnice Slavko Rodák pred
jedným zo štyroch odberných miest
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Svidnícky spisovateľ Július Paňko prináša retrospektívny
návrat do obdobia II. svetovej vojny vo vreci plnom pravdy
Vrece plné pravdy - takto sa volá nová kniha spisovateľa Júliusa
Paňka. Z ukrajinského originálu ju preložila Mária Paňková - Hankovská a hneď na úvod zdôraznime, že dej knihy sa odohráva
v nedávnej súčasnosti s retrospektívnym návratom do obdobia
2. svetovej vojny.
PRÍBEHY ĽUDÍ Z MNOHÝCH DEDÍN
Július Paňko je 69-ročný spisovateľ, dôchodca, pedagóg, ktorý dlhé roky
pôsobil ako riaditeľ Základnej školy na Karpatskej ulici vo Svidníku. Ako v
rozhovore pre naše noviny povedal, príbeh knihy Vrece plné pravdy vytvoril na
základe historických udalostí, ktoré sa udiali v našom regióne, konkrétnejšie
v Údolí smrti v čase druhej svetovej vojny a po vojne.
„Sú to príbehy ľudí z mnohých dedín, ktoré som
sústredil do fiktívnych postáv vo fiktívnej dedine
Kamenný Potok. K napísaniu tejto knihy ma primäli
„nájazdy“ hľadačov, zberačov vojnových artefaktov, ktorí snorili po našich lesoch a možno, že ešte
aj snoria. Myslím si, že aj v našej regionálnej tlači
sa svojho času o nich písalo ako o „vykrádačoch
hrobov,“ o hyenizme. Netreba všetkých hádzať do
jedného vreca,“ podotkol Július Paňko a nie náhodou.
Jeden z príbehov obsiahol aj vo svojej kine.
„Napríklad ako Zenko - mladík z Moravy privádza
na severovýchod Slovenska do Údolia smrti, kde
prebiehali najkrutejšie boje II. svetovej vojny na území Československa, zberateľská vášeň vojnových
artefaktov. K zberateľskému nadšeniu si „pribalil“
aj túžbu objasniť tajomstvom zahalenú smrť svojho
prastrýka, ktorý v tomto pohraničnom regióne pred
vojnou pôsobil ako príslušník štátnej finančnej
stráže a zostal v tomto kraji aj počas vojny. Skoro
detektívnym pátraním poodhaľuje tajomné rúško
životného osudu prastrýka.
Zenek, okrem nájdenej munície v lesoch objavuje
životné osudy obyvateľov a ich správanie, ktoré je
vojnovými udalosťami ovplyvňované aj v prítomnosti. Presviedča sa, že vojna neskončila zložením
zbraní. Stretnutia s miestnymi vplývajú na jeho

životné postoje, na jeho životné smerovanie a takisto on svojou prítomnosťou ovplyvňuje život domácich. Veď ešte aj v dnešnom čase v živote
nejednej rodiny či jednotlivca nášho regiónu zaznieva: lebo bola vojna...“
opísal len jeden z príbeh publikovaných vo svojej novej knihe Július Paňko.
POVNYJ MIŠOK PRAVDY
Táto jeho knižná novinka vyšla vďaka prekladu jeho manželky Márie z ukrajinského originálu Povnyj mišok pravdy, ktorá bola vydaná v roku 2018 v užhorodskom vydavateľstve TIMPANI. „Touto cestou sa chcem tiež poďakovať
vydavateľstvu Tlačiareň svidnícka, s.r.o. a Prešovskému samosprávnemu
kraju za finančnú podporu,“ poznamenal Július Paňko a nás zaujímalo, čo
má v pláne ďalej. Usmial sa, že v jeho veku sa veľa toho nedá naplánovať a
otvorene priznal, že spisovateľský sen nemá. „Jedno,
čo si prajem, je, aby sa to, čo napíšem, dostalo k
čitateľom. Teda, aby sa mi podarilo vydať knihu.
Momentálne už mám dokončenú satirickú novelu, v ktorej odhaľujem súčasné etické problémy
spoločnosti. Dej je akoby zasadený do fejkového,
podnikateľského prostredia. Život mestečka je
zobrazený cez svojské rozumové vnímanie hlavnej
postavy. Nie je tu ani núdza o absurdné situácie
v živote mestečka,“ čo - to naznačil o svojej ďalšej
pripravovanej knihe svidnícky spisovateľ, pre ktorého je
písanie spôsob, ako vyjadriť svoje myšlienky, postoje,
zobrazenie života ľudí v situáciách, ktoré priniesol a
prináša život. „A práve o to sa chcem podeliť aj s
čitateľom. V doterajšej tvorbe v poviedkach, ale i v
novelách zobrazujem život ľudí svidníckeho regiónu. V mojich knižkách sa často vyskytujú postavy
„autsaiderov,“ čiže ľudí na okraji spoločnosti. Tí sa
tam ocitli vlastným pričinením alebo ich tam dostali
kruté, nevyspytateľné životné cesty,“ podotkol Július
Paňko a my sme sa ho pýtalo aj na aktuálne obdobie,
keď sa na každom kroku stretávame s pandémiou koronavírusu. Ako on vníma toto obdobie? Ako ovplyvňuje
jeho písanie? Jeho tvorbu?
TVORBA JE URČITÝ ÚNIK
OD ZÁĽAHY NEPRÍJEMNÝCH INFORMÁCIÍ
„Môžem na to odpovedať jednoducho, že človek
nie je živý iba COVIDom. Tvorba je
určitý únik od záľahy nepríjemných
informácií, ktoré sa na nás valia zo
všetkých informačných zdrojov v
súvislosti s touto pandémiou. Ale
nie je jednoduché sa odpútať od
tohto celosvetového problému.
Ľudstvo prekoná aj túto pandémiu,
ako prekonalo počas svojej histórie
mnohé podobné. Okrem medicínskeho ponaučenia či poznania,
iného ponaučenia v spoločnosti neočakávam. Táto situácia spisovateľa nezasahuje v takej miere ako iné
oblasti kultúry, lebo on line priestor
mu umožňuje dostať svoju tvorbu k
čitateľovi,“ povedal spisovateľ Július
Paňko a naznačil tak moderný trend
aj vo svojej tvorbe. „V mojom prípade ten on-line priestor predstavujú
internetové knižné obchody, lebo
už viem, že kamenné predajne sa
zatvorili, napr. Martinus. Aj táto moja
najnovšia kniha Vrece plné pravdy
je v distribučnej sieti internetových
obchodov, takže dá sa cez internet
bez problémov vyhľadať,“ dodal
Július Paňko.
(ps)
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Ako Svidník čerpal takmer 900-tisícový bankový úver?
176 592,67 eur. Toľko financií z poslancami Mestského zastupiteľstva vo Svidníku schváleného bankového úveru vo výške
887-tisíc eur doteraz vyčerpalo mesto Svidník na naplánované
a takisto poslancami Mestského zastupiteľstva schválené investičné akcie.
Informovala o tom PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová a minutú
sumu z úveru konkretizovala: „Mesto doteraz použilo 141 609,84 eur na
rekonštrukciu miestnych komunikácií a 34 982,83 eur na rekonštrukcie
havarijných stavov v administratívnej budove, napr. výmenu okien v
prenajatých priestoroch, ktoré mali z tohto dôvodu vysokú energetickú
spotrebu.“

***
NA ČO POUŽIJÚ ZVYŠNÉ FINANČNÉ ZDROJE?
No a nás, samozrejme, zaujímalo, kedy a na čo konkrétne sa použijú zvyšné
finančné zdroje z bankového úveru, keďže v priebehu tohto roka to bolo
pomerne jasne stanovené. Z úveru totiž ostáva 710 407,33 eur. Vráťme sa
ale o pár mesiacov eur, keď o prijatí bankového úradu svidnícky mestský
parlament rokoval.
Mestskými poslancami bol oficiálne schválený úver do výšky 887-tisíc eur
preto, aby mesto mohlo financovať investičné akcie naplánované na tento
rok a rovnako aby bolo pripravené na to, ak by súd definitívne rozhodol, že
musí vrátiť za pochybenia pri zriaďovaní Zberného dvora do eurofondov viac
než 200-tisíc eur.
Svidnícki mestskí poslanci o tom rozhodli hlasmi jedenástich z nich, keď
proti 2. zmene tohtoročného rozpočtu zahŕňajúcej úver bol len poslanec Pavel
Olejár, poslankyňa Katarína Siváková a poslanec Ján Vook sa hlasovania
zdržali a poslanec Peter Pilip bol z rokovania v stredu 20. mája minúty týždeň
ospravedlnený.
Okrem 887-tisíc eur z bankového úveru si mesto chcelo
požičať aj ďalších 200-tisíc eur, a to z účtu na výsadbu a
údržbu drevín. Vedenie mesta pri predkladaní návrhu odôvodnilo, že ho predkladajú na základe objektívnych potrieb,
ale aj na základe nepriaznivej prognózy vývoja ekonomiky
súvisiacej s vládnymi opatreniami prijatými z dôvodu zamedzenia šírenia COVID - 19 v celosvetovom meradle.
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová celkovo predpokladala, že výpadok podielových daní bude v prípade
Svidníka okolo 400-tisíc eur. Navrhovaný úver je však vo
výške takmer 900-tisíc eur, a to i preto, ako v odôvodnení
podotkol vedúci Odboru financií a správy majetku Nikolaj
Vlčinov, že pravdepodobný je aj ďalší výpadok príjmov. „Je
potrebné si uvedomiť, že okrem toho bude problém s
plnením ďalších príjmov rozpočtu, ako napríklad príjmy
z daní, poplatkov, nájmu a iné.“
Výpadok podielových daní kvôli koronakríze je napokon
vo výške 260-tisíc eur a presne takúto bezúročnú pôžičku
od štátu napokon svidnícke mestské zastupiteľstvo pred
pár týždňami schválilo.
***

VEDENIE SVIDNÍKA CHCELO BANKOVÝ ÚVER POUŽIŤ PRIORITNE
NA VIACERO KONKRÉTNYCH INVESTIČNÝCH PROJEKTOV
Vedenie Svidníka chcelo bankový úver použiť prioritne na viacero konkrétnych investičných projektov a v mimoriadnych prípadoch aj na bežné
výdavky. V rozprave k predloženému návrhu spomedzi poslancov vystúpili len
Pavel Olejár, Ján Vook a Katarína Siváková. Tá sa však zaujímala o použitie
odmien pôvodne určených pre poslancov, poslanec Pavel Olejár sa vyslovil
proti úveru. Poslancovi Jánovi Vookovi sa nepozdávala v navrhovanej zmene
rozpočtu uvádzaná suma za plánovanú rekonštrukciu futbalového ihriska s
umelým trávnikom v areáli Základnej školy na Ulici 8. mája. „Kritizovali sme
cenu, že je vysoká a dnes tu máme, že je omnoho vyššia, cez 600-tisíc,
tak neviem, či to teraz nie je vysoká suma,“ upozornil Ján Vook a primátorka mu odpovedala, že aktuálna predpokladaná cena, s ktorou sa počíta
v rozpočte, vyšla od autorizovaného architekta a ide o iné ihrisko, než bolo
pôvodne plánované. „Bude to nielen futbalové ihrisko, ale aj atletický
tartanový okruh, volejbalové ihrisko a ďalšie,“ vysvetlila primátorka a
opäť reagoval Ján Vook.
Napokon v máji tohto roku padlo rozhodnutie, že 887-tisícový úver z banky
mesto Svidník po schválení Mestským zastupiteľstvom použije na viacero
investičných akcií. Medzi tie najvýznamnejšie patria: Projektová dokumentácia
17 100 eur, Technika pre TS 11 000 eur, Futbalové ihrisko s umelou trávou
308 000 eur, Rekonštrukcia strechy na futbalovom štadióne 7 000 eur, Pomoc
marginalizovaným skupinám pri zabezpečovaní palivovej základne 7 000
eur, Modernizácia tepelného hospodárstva 65 000 eur, Rozšírenie verejného
osvetlenia 10 000 eur, Konvektomaty pre materské školy 30 000 eur, Nákup
pozemku od Ministerstva vnútra SR 12 200 eur, Nákup hudobných nástrojov
pre ZUŠ 11 000 eur, Rekonštrukcia Administratívnej budovy 50 000 eur, Korekcia za Zberný dvor 208 880 eur, Rekonštrukcia miestnych komunikácií 132
500 eur. Primátorka Marcela Ivančová v máji podotkla, že všetky schválené
investičné akcie sa nemusia realizovať a od toho sa bude odvíjať aj konečné
čerpanie schváleného úveru do maximálne sumy 887 000 eur.
No a dnes, na prelome októbra a novembra to vyzerá tak, ako sme to uviedli
v úvode tohto článku. „Mesto doteraz použilo 141 609,84 eur na rekonštrukciu miestnych komunikácií a 34 982,83 eur na rekonštrukcie havarijných
stavov v administratívnej budove, napr. výmenu okien v prenajatých
priestoroch, ktoré mali z tohto dôvodu vysokú energetickú spotrebu,“
informovala nás PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová s tým, že
„vzhľadom na to, že sme dostali pôžičku od štátu vo výške 260-tisíc eur
na ďalšie opravy v meste a vzhľadom na obozretné čerpanie financií je
predpoklad, že ďalšie prostriedky z úveru už nebudú použité.“
No a to znamená, že napríklad z ihriska s umelým trávnikom v areáli Základnej
školy na Ulici 8. mája vo Svidníku definitívne nebude nič ani v tomto roku...
Podľa informácií z elektronickej úradnej tabule mesto plánuje kúpu úžitkového
vozidla pre technické služby mesta Svidník a takisto plánuje aj kúpu troch
konvektomatov pre tri materské školy a v meste a rovnako aj kúpu plynového kotla pre Základnú školu karpatská Svidník. Rovnako je naplánovaná aj
výmena sedačiek a udržiavacie stavebné práce na futbalovom štadióne vo
Svidníku.
(ps)
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Pandémia a zákaz vychádzania vyprázdnili kvetinárstva
V týchto dňoch by praskali vo švíkoch. V bežnom čase dušičiek vždy mali kvetinárky plné ruky práce. Doslova na dračku by šli dušičkové vence či kahance.
Situácia s koronavírusom však vyprázdnila aj kvetinárstva. Svoje prevádzky mohli
síce mať otvorené, no ľudia v čase zákazu vychádzania k nim nesmeli.
„Naše kvetinárstvo je v núdzovom režime to znamená, že sme otvorení ale skrátili sme otváracie
hodiny. Zamestnankyňa Janka čerpá dovolenku, ale my sme stále k dispozícii našim verným zákazníkom. Poniektorí zákazníci využívajú našu donáškovú službu a tí ktorí prídu osobne, radi ich
obslúžime. Keď porovnám dušičkové obdobie s minulým rokom je to bohužiaľ katastrofa. Dúfam,
že toto zlé obdobie rýchlo skončí a my budeme opäť Vám, našim zákazníkom, robiť radosť kvetmi v našom vynovenom kvetinárstve. Prajeme všetkým hlavne zdravie a kolegom živnostníkom
pevné nervy. Pozdravujeme Vás,“ povedala kvetinárka Ivana Kizová z kvetinárstva Ateliér - Kvety
vo Svidníku.
Podobnú a až priam rovnakú situáciu zažíva aj kvetinárka Ľuboslava Olejárová z Kvetinárstva
Orchidea vo Svidníku. „Pre mňa aktuálne platí tak ako pri ostatných. Otvorené môžem mať, ale
zákazník nemôže ku mne prísť. Tak robíme donášku. Mala som otvorené, ale ľudia sa zastavili
len z vonku. Vydala som dušičkové objednávky a
od štvrtku mám zatvorené. Keď niekto potrebuje
kvetiny či vence, robím donášku, nakoľko je zákaz vychádzania. Myslím si, že ľudia by mali byť
viac doma, hoci pre nás obchodníkov je to veľmi
ťažké obdobie.
Myslím si, že
keď budeme
teraz doma,
situácia okolo
koronavírusu
sa upokojí a
vianočné sviatky budú trocha
normálnejšie, „
povedala Ľuboslava Olejárová.
(ks)

Ivana Kizová z kvetinárstva Ateliér
- Kvety vo Svidníku

Kvetinárka Ľuboslava Olejárová z Kvetinárstva
Orchidea vo Svidníku
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Uvoľnenie opatrení pre ľudí s negatívnym testom
Od 2. do 8. novembra platí obmedzenie pohybu, a to v čase od 5:00 do
1:00 nasledujúceho dňa. Obmedzenie sa nevzťahuje na osobu s potvrdením o
negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra do 1. novembra
alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym
výsledkom antigénového testu vykonaným od 29. októbra do 1. novembra od
subjektu zapojeného do operácie Spoločná zodpovednosť.
Zákaz vychádzania tak pre ľudí s negatívnym testom neplatí. Od 2. novembra môžu ísť títo ľudia aj do obchodu s oblečením či ku kaderníčke. S
negatívnym testom môžete ísť nielen do extravilánu, ale aj do zastavaných
častí mesta, napríklad do parkov či sa prejsť po sídlisku. Stále však platí zákaz zhromažďovania, stretávať by sa teda nemalo naraz viac ako šesť osôb.
Pre ľudí s negatívnym výsledkom testu neplatí zákaz vychádzania, môžu sa
pohybovať voľne aj mimo okresu. Človek s negatívnym testom môže ísť aj s
kamarátmi na pivo čo najesť sa do reštaurácie,a ale len na terasu podniku.
Interiér krčiem, bistier či pohostinstiev zostáva zatvorený. Zároveň platí zákaz
zhromažďovania, preto sa nesmie stretávať viac ako šesť osôb.
Polícia môže v uliciach kontrolovať ľudí, či majú so sebou certifikát s
negatívnym testom a či zákaz vychádzania neporušujú. V nariadení vláda
odporučila hlavnému hygienikovi, aby vydal vyhlášku, ktorou uloží povinnosť
zamestnávateľom, prevádzkam a iným relevantným subjektom, aby si certifikát o negatívnom výsledku žiadali. Mimochodom, otvorené sú aj obchodné
centrá a ľudia s negatívnym testom už môžu ísť aj do obchodu, ktorý nie je
ten najbližší. Ak bývate s ľuďmi, ktorí neboli na celoplošnom testovaní alebo
na PCR teste, ale vy ste boli, zákaz vychádzania pre vás neplatí. Vy sa teda
môžete pohybovať vonku, vaši spolubývajúci nie. Ako sme už uviedli, od 2.
do 8. novembra môžu byť otvorené aj reštaurácie, no ľudia môžu sedieť len
na terase s rúškom, ktoré si môžu sňať len pri konzumácii jedla či pitia. V

interiéri reštaurácií nesmú hostia jesť ani piť. Môžu si tam len prísť vyzdvihnúť
objednané jedlo.
(ps)

Hotel Rubín varí a ponúka vyzdvihnutie si jedla i donášku
Všetky nariadenia dodržiava aj Hotel Rubín vo Svidníku. Ako nás
informovala majiteľka hotela Mária Ľos-Božiková, hotel je riadne
v prevádzke, no pokles počtu hostí je, samozrejme, vzhľadom na
celoslovenské opatrenia, značný. V plnej prevádzke je aj reštaurácia tohto hotela. „Jasné je, že nedá sa v reštaurácii stravovať,
to je zakázané, takže varíme a ponúkame možnosť zakúpiť si
a vyzdvihnúť si obed priamo u nás a takisto ponuku aj donášku
obedov,“ povedala majiteľka Hotela Rubín Mária Ľos-Božiková.
Celkovú situáciu v súvislosti s pandémiou a opatreniami, ktoré naša
krajina prijala, príliš komentovať nechcela. Mária Ľos-Božiková ďalej
povedala, že aj oni prišli o značnú časť tržieb vzhľadom na zrušenie
spoločenských akcií, no a len sa opakuje situácia, ktorú zažívali aj
v prvej vlne pandémie koronavírusu v jari tohto roka.
(ps)

Vermex LOKAL sa snaží modernizovať a vychádzať v ústrety zákazníkom
„Gastro je od polovice mesiaca október takpovediac znova
“vypnuté.“ Je nám umožnené vydávať stravu cez výdajné okienko
a dovážať ju zákazníkom,“ zhrnul základné pravidlo reštaurácií
v týchto dňoch manažér prevádzky Vermex LOKAL vo Svidníku
Erik Ducár. Tak, ako v prvej vlne, tak aj teraz im teda neostáva nič
iné, len baliť jedlo do jednorázových obalov a vydávať to týmto
spôsobom. „Naše prevádzky už dlhodobo poskytujú balenú stravu
a rozvoz zákazníkom, takže to pre nás nie je žiadna novinka, ale
aj napriek tomu nás táto situácia opäť učí aj v tomto smere hľadať
nové a nové možnosti, ako naše služby zdokonaliť a ponúknuť
ďalšie možnosti,“ priznal Erik Ducá s tým, že momentálne finišujú
prípravy na novej internetovej stránke, ktorej súčasťou bude aj
e-shop, kde si zákazník bude vedieť jedlo alebo pizzu objednať
online. „Taktiež sme zakúpili nové baliace stroje pre efektívnejšie
a estetickejšie balenie hotových jedál. V rýchlom časovom horizonte sa nám podarilo dokončiť leták (za čo aj zainteresovaným
osobám ďakujem). Popri tom pracujeme na modernizácií a sanitácií
prevádzok, keďže ich jedálenské časti sú pre verejnosť uzavreté.
Dúfame v skoré uvoľňovanie opatrení, aby sme zákazníkom
mohli aj naďalej poskytovať služby, na aké sú u nás zvyknutí, a
to posedieť si s priateľmi alebo rodinou pri dobrom jedle, alebo
pohári dobrého vína a piva,“ uzavrel manažér prevádzky Vermex
LOKAL vo Svidníku Erik Ducár.
(ks)
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Podduklianska knižnica v čase pandémie
Pandémia koronavírusu zatvorila múzeá, galéria, ale napríklad
aj dvere Podduklianskej knižnice vo Svidníku. Z dôvodu preventívnych opatrení a šírenia ochorenia do nej čitatelia v týchto
dňoch nemôžu.
Ako k tomu pristúpila samotná svidnícka knižnica? Čo jej vedenie odporúča
čitateľom? „Táto nezvyčajná situácia súvisiaca s pandémiou ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom síce priame sociálne
kontakty v knižnici obmedzila, no knižnica kontakt so svojimi
používateľmi nestratila. Prichádza za nimi priamo do ich príbytkov, a to v on-line prostredí. Na svojej webovej a facebookej
stránke bude informovať širokú verejnosť, napríklad o nových
knihách v knižnici, o významných výročiach a udalostiach
doma i vo svete, predstaví profily významných osobností zo
sveta literatúry, hudby či politiky, pre deti pripraví vedomostné
súťaže.
Čitateľ nájde aj zaujímavosti z histórie a súčasnosti okresu
Svidník. Už teraz do pozornosti dávame súťaž Ste hrdí na vlastnú zbierku kníh?, do ktorej sa môže zapojiť každý záujemca.
Svojim čitateľom vychádzame v ústrety aj tým, že im ponúkame
možnosť predĺžiť si výpožičnú dobu kníh a časopisov buď telefonicky alebo cez webovú stránku knižnice prostredníctvom
on-line katalógu (OPAC DAWINCI), kde sa môžu prihlásiť do
svojho konta. Pri prvom prihlasovaní je potrebné zadať ako
heslo svoje priezvisko, ktoré je potrebné uvádzať s diakritikou.
Po prihlásení do svojho konta si čitateľ označí všetky knihy, ktoré chce predĺžiť
a klikne na ikonku predĺžiť tituly. Systém sa ho opýta: prajete si predĺžiť vybrané
tituly? Kliknutím na OK sú knihy predĺžené. Aj naďalej ponúkame čitateľom
regál s multiplicitnými vyradenými knihami, ktorý je umiestnený vo vstupnej
chodbe knižnice, kde si čitatelia a ostatní návštevníci môžu zobrať ľubovoľnú
knihu z tohto regálu, nabáda ich k tomu aj slogan Zober si knihu, nemusíš ju
vrátiť. Pre čitateľov pripravujeme aj ďalšie zaujímavé aktivity v on-line prostredí,“ informoval riaditeľ Podduklianskej knižnice Kamil Beňko.
Ako je to so samotnými zamestnancami? Čo robia v týchto dňoch, akej činnosti sa venujú? „Pracovníci knižnice nezaháľajú ani v týchto časoch. Naďalej
objednávajú a denne spracovávajú nové knihy a periodiká dochádzajúce do
knižnice v tomto roku a od septembra 2020 už v novom knižničnom systéme
Dawinci. V tomto programe sa vkladajú aj bibliografické záznamy z excerpcie
regionálnych periodík, z ktorých sa buduje regionálna článková databáza
regiónu Svidník. Tematicky triedia drobné regionaliká. Poskytujú informácie
čitateľom prostredníctvom telefónu a prostredníctvom on-line digitálne referenčné služby a aktivity.
Dezinfikujú aj priestory knižnice a vykonávajú iné potrebné činnosti týkajúce
sa práce v knižnici. V rámci rozširovania a skvalitňovania služieb pre svojich
používateľov pripravujeme modernú a novú službu a to požičiavanie elek-

Technika hrou
V Základnej škole na Komenského ulici vo Svidníku realizovali projekt pod
názvom Technika hrou od ZŠ. Projekt bol zameraný na zvýšenie kvality vyučovania prírodovedných predmetov na 1. stupni. Žiaci sa v rámci projektu
zapojili do viacerých aktivít ako Rozsvieťme si lampión, Svet ozubených
kolies či Magnet. Žiaci boli
nadšení skúmaním, experimentovaním a pozorovaním
prírodných javov.
Získané poznatky z vlastného bádania ich občas
prekvapili, lebo sa nezhodovali s ich predstavou(hypotézou). Súčasne im
umožnili jednoduchšie vyvodiť závery, argumentovať
v diskusii so spolužiakmi a
hlavne trvácnejšie si zapamätať nové poznatky.
Projekt materiálne a finančne podporila Nadácia
Volkswagen Slovakia.
(zš)

tronických kníh (e-kníh) do svojho mobilného telefónu, tabletu alebo čítačky.
Veríme, že táto nová moderná forma knihy si nájde svojich priaznivcov aj v
našej knižnici a tak obohatí, rozšíri a skvalitní naše služby. O spustení služby
e-kniha budeme informovať na stránke našej knižnice kde nájdete podrobný
manuál ako sa zaregistrovať a vypožičať e-knihu,“ dodal Kamil Beňko.
Podľa riaditeľa situácii sa prispôsobili aj samotní čitatelia. Naklonili sa možnosti prihlasovať sa do svojho konta cez internet. „Podduklianska knižnica
má veľa čitateľov, ktorí uvítali službu prihlásiť sa do svojho
konta prostredníctvom internetu. Túto službu využívajú hlavne
študenti stredných a vysokých škôl.“
Podľa posledných pokynov od zriaďovateľa bude knižnica
zatvorená do 10.11.2020. V prípade zmien bude vedenie
knižnice čitateľov a verejnosť informovať.
Čitatelia sa však môžu tešiť na novú jesennú nádielku kníh...
„Novej jesennej nádielke kníh sa môžu tešiť všetky vekové kategórie čitateľov našej knižnice. Deti sa určite potešia knihám z
edície ÚĽUV DEŤOM pod názvom Ako sa kedysi obliekalo, Ako
sa kedysi oslavovalo, Ako sa kedysi bývalo, Ako sa kedysi hospodárilo a Ako sa kedysi ľudia živili. Novinkou je aj komiksové
spracovanie knihy Denník Anny Frankovej a ďalšie. Z náučnej
literatúry možno niekoho zaujme kniha Superkríza prichádza
- o tajomstve globálneho finančného systému, Hrady pre deti,
Divy sveta a kto má rád matematiku, tiež si príde na svoje v
knihe Fakty a triky zo sveta matematiky. Pre čitateľov máme
pripravené aj romány detektívne, spoločenské, z vojnového
prostredia, ale aj romány o ženách, o láske a množstvo iných zaujímavých a
poučných kníh,“ predstavil riaditeľ Podduklianskej knižnice Kamil Beňko.
A čo odkazuje čitateľom riaditeľ Podduklianskej knižnice v terajšej situácii,
keď sú poniektorí zatvorení doma? Akú knihu im odporúča prečítať? A aké
knihy má osobne rád? „Knižnica je pre všetkých a ponúka pestrú paletu
podujatí, aj keď nie naživo, ale v on-line prostredí, ktoré je už samozrejmým
dorozumievacím prostriedkom v súčasnej dobe, a rovnako sa môže čitateľ aj
takouto formou poučiť, zasúťažiť si, zabaviť sa, vyjadriť svoje názory, pocity,
ale aj relaxovať, aj keď je „zatvorený“ doma.
Každá kniha je niečím výnimočná a každý má obľúbený iný žáner. Medzi
moje obľúbené knihy patria romány špionážne, životopisné a literatúra faktu,“
uzavrel Kamil Beňko.
(pn)

BLAHOŽELANIE

V uplynulých dňoch krásne životné jubileum oslávili
MÁRIA A JOZEF ŠVAHLOVÍ.

70

Mamka naša, ocko náš,
kým sa stretneme celá rodina,
prijmite vinš, priania pekné od dcér a od syna.
V knihe Vášho života stránka sedemdesiata sa otvára
a my si pripíjame s Vami perlivým vínom z pohára.
Na Vašu lásku spomíname s vďakou a v tichom dojatí:
Kto z nás a kedy drahým rodičom tú lásku oplatí?!
Iste len Pán Boh dobrotivý vo veľkej svojej milosti,
a preto nech Vás dlho živí v šťastí, zdraví a radosti!
Nesmierne si vážime Vašu nekonečnú starostlivosť a obetavosť
a prajeme si ešte veľa spoločných chvíľ v zdraví a pokoji. Živijó!
Váš syn Peťo, dcéry Ingridka a Martinka a
k blahoželaniu sa pripájajú aj zať Massimo
a vnúčatá Adamko a Martinka.
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O potvrdenie pre získanie 2 % daní z príjmu už nemusíte žiadať Sociálnu poisťovňu
Sociálna poisťovňa upozorňuje neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré plánujú požiadať o potvrdenie potrebné
pre zapísanie do Zoznamu prijímateľov 2 % daní z príjmu, že sa
už nemusia obracať na Sociálnu poisťovňu. Najjednoduchšou
možnosťou je priamo požiadať svojho notára, ktorého aj tak
musia v tejto veci navštíviť, aby si informácie overil na portáli
OverSi.gov.sk. V takomto prípade nebudú potrebovať papierové
potvrdenie zo Sociálnej poisťovne.

Potvrdenie pre mimovládne organizácie na zapísanie do Zoznamu prijímateľov
2 % dane z príjmu nesmie byť staršie ako 30 dní. Slúži ako podklad, že dané
občianske združenie či nezisková organizácia nemá nedoplatok poistného na
poistení nemocenskom, dôchodkovom a na poistení v nezamestnanosti. Posledný termín na zapísanie do Zoznamu prijímateľov je 15. december 2020.
(socpoist)

Ak by notársky úrad nevedel získať potvrdenie priamo v portáli Oversi.gov.sk,
Sociálna poisťovňa ho na požiadanie vydá. Pre tieto prípady však neziskové
organizácie a občianske združenia upozorňuje, aby o potvrdenie požiadali
Sociálnu poisťovňu čo najskôr. Vzhľadom na krízovú situáciu a vysoký počet
požiadaviek smerujúcich na Sociálnu poisťovňu je dôležité nenechávať si
vybavovanie potvrdenia na poslednú chvíľu.
O potvrdenie možno požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne v mieste
pôsobenia mimovládnej organizácie, najlepšie elektronicky cez kontaktný
e-mail príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne (Pobočky - kontakty). Vydané
potvrdenie potom Sociálna poisťovňa prioritne doručí do elektronickej schránky
žiadateľa. Ak by ju adresát nemal aktivovanú, potvrdenie doručí poštou.

Do dôchodku odchádzame rovnakým SZČO s odkladom daňového priznania
tempom ako pred pandémiou sa poistné posúdi k 1. februáru 2021
Sociálna poisťovňa počas tretieho štvrťroka tohto roka prijala
25 382 žiadostí o niektorú z dôchodkových dávok. Podľa druhu dôchodku bolo najviac (takmer 40 %) podaných žiadostí o
starobný dôchodok (10 013). Nasledovali žiadosti o invalidný
dôchodok (5 869) a vdovský dôchodok (3 818).

Keďže lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 je
v súlade s daňovým poriadkom do 2. novembra 2020, z tejto
lehoty vychádza aj Sociálna poisťovňa pri stanovení okamihu
na posúdenie vzniku, zániku resp. trvania povinného sociálneho
poistenia SZČO.

Najmenej bolo žiadostí o predčasný starobný dôchodok (3 680), vdovecký
(1 399) a sirotský (603) dôchodok. Celkové počty i rozloženie žiadostí podľa jednotlivých druhov dôchodkových dávok viac menej kopírovali vývoj v
rovnakom období minulého roka - v treťom štvrťroku 2019 podalo žiadosť
o dôchodok 26 467 poistencov. Aj vlani najväčší podiel tvorili žiadatelia o
starobný dôchodok (12 319, čo je viac ako 46 %), nasledovaní žiadateľmi o
invalidný a vdovský dôchodok.
Počas prvých deviatich mesiacov roku 2020 Sociálna poisťovňa priznala 22
685 dôchodkov a zamietla 2 401 žiadostí o dôchodok. Zároveň zaregistrovala
959 zmien v invalidite . prechod z pásma nad 70 % (ak schopnosť vykonávať
zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 70 %) do pásma do 70 % sa týkal 321
poistencov, pričom z kategórie do 70 % sa do pásma nad 70 % dostalo až
638 invalidných dôchodcov.
(socpoist)

Živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO),
ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020 najneskôr do
2. novembra 2020, sa bude posudzovať vznik, zánik resp. trvanie povinného
sociálneho poistenia k 1. februáru 2021, t. j. k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na
podanie daňového priznania.
Povinné poistenie SZČO vznikne od 1. februára 2021 za predpokladu, že
jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019
bude vyšší ako zákonom stanovená hranica príjmu (6 078 eur).
Ak povinne poistená SZČO nebude mať príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 vyšší ako 6 078 eur, povinné poistenie
jej zanikne 31. januára 2021.
Vznik, resp. trvanie povinného poistenia SZČO od 1. februára 2021 aj s určením výšky „nového“ poistného na základe údajov z daňového priznania za
rok 2019 Sociálna poisťovňa písomne oznámi SZČO do 22. februára 2021.
(socpoist)

Všetky pobočky Sociálnej poisťovne sú oranžové alebo červené
- využite elektronický kontakt Úradne hodiny Úradov práce sú v termíne zrušené
Sociálna poisťovňa oznamuje, že v súvislosti s pandemickou situáciou od
dnes (26. októbra 2020) všetky pobočky a vysunuté pracoviská Sociálnej
poisťovne fungujú v oranžovom alebo v červenom režime Covid semaforu.
Znamená to, že osobný kontakt s verejnosťou je výrazne obmedzený a klientske centrá v pobočkách sú zatvorené. Pokladnice nepreberajú hotovosť a treba
využiť bezhotovostnú formu platby. Denne aktuálne informácie o fungovaní
pobočiek si klienti nájdu na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Covid
semafor pre fungovanie pobočiek.
Sociálna poisťovňa odporúča, aby klienti využívali predovšetkým elektronický
kontakt - zasielali elektronické formuláre najmä pri žiadostiach o ošetrovné,
používali svoju e-schránku, prípadne kontaktovali pobočky SP e-mailom
alebo telefonicky. V nevyhnutných prípadoch môžu využiť zaslanie poštou
alebo vhodenie zásielky do schránky umiestnenej pri vstupe do pobočky.
Pre otázky a poradenstvo majú klienti k dispozícii aj Formulár pre otázky a
Informačno-poradenské centrum SP.
(socpoist)

Úradne hodiny Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú v termíne od
28.10.2020 do odvolania ZRUŠENÉ. V nadväznosti na vyhlásenie núdzového
stavu v Slovenskej republike vládou Slovenskej republiky z dôvodu pandémie
ochorenia COVID-19 a uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu
na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra
2020 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v termíne od 28.10.2020 ruší
úradné hodiny na úradoch práce.
Žiadame klientov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne
zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali email, telefonický
kontakt a poštové služby. Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady
osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie, resp. iných priestorov pri
vchode do úradu.
(úp)
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Nepomohlo ani pripevnenie motorky o podlahu
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo
Svidníku začal 26. októbra trestné stíhanie vo veci obzvlášť
závažného zločinu krádeže spáchaného v súbehu s prečinom
porušovania domovej slobody.
V dobe od 22. do 26. októbra páchateľ neoprávnene vošiel na pozemok
rodinného domu v obci Potoky, vypáčil garážové dvere v oblasti zámku a
vošiel dnu. Tam sa nachádzal motocykel zn. Yamaha, rok výroby 2020, ktorý
bol zabezpečený bezpečnostnou reťazou so zámkom o podlahu garáže.

Nepolepšiteľný a nepoučiteľný
19 ročný mladík zo Stropkova má opäť problém vďaka svojmu protiprávnemu
konaniu. Opäť preto, lebo nezákonného konania sa dopustil už v predchádzajúcich 12 mesiacoch za čo bol postihnutý uložením sankcie a zároveň sa
takéhoto konania dopustil aj v predchádzajúcich 24 mesiacoch, za ktoré bol
právoplatne odsúdený. Mladíkovi ani tieto „stretnutia“ so zákonom nepomohli
a pokračoval vo svojej „záľube“.
Stropkovčan začiatkom septembra tohto roku vo večerných hodinách
preliezol oplotenie neobývaného rodinného domu v rodnom meste na Ul.
Mládeže, kameňom rozbil okno na dome a vošiel dnu. Z domu vzal tri fľaše
alkoholu. Škoda na poškodení domu a škoda na ukradnutých veciach bola
odhadnutá na 70 eur. Nepoučiteľný mladík bol za toto konanie obvinený z
trestného činu krádeže.
(krpz)

Mestský úrad v obmedzenom režime
Vážení občania,
vstup do priestorov Mestského úradu Svidník
je na vlastnú zodpovednosť za porušenie
Uznesenia vlády SR č. 678 z 22. 10. 2020
o obmedzení pohybu občanov.
Mesto Svidník Vás týmto žiada od 27. októbra do odvolania:
- využívať predovšetkým elektronickú a telefonickú komunikáciu
s mestským úradom
- platby vykonávať výlučne elektronickým spôsobom
- činnosť matričného úradu v prípade závažných matričných
udalostí si dohodnúť telefonicky vopred
Všetky potrebné INFORMÁCIE a KONTAKTY nájdete na internetovej stránke
mesta Svidník www.svidnik.sk a na FB profile Svidník
Úradné hodiny MsÚ pre verejnosť
Mestský úrad vo Svidníku z dôvodu prevencie pred šírením ochorenia COVID-19 a ochrany zdravia zamestnancov úradu obmedzuje úradné hodiny
pre verejnosť na vybavenie na úrovni KLIENTSKÉHO CENTRA:
denne od 7:30 hod. - do 11:30 hod.

Páchateľ napriek tomu vymontoval veci ako súčasti motocykla. Išlo o prednú
vidlicu s kolesom aj s jeho súčasťami, celú kapotáž so svetlami i s tabuľkou
evidenčného čísla, palivovú nádrž, sedadlo, motobatériu, zadné koleso s
príslušenstvom, olejový chladič, výfuk so zvodmi, ako aj iné elektronické veci
či súčasti motocykla.
Z garáže si páchateľ odniesol aj dva akumulátorové skrutkovače s príslušenstvom a aj sadu rôzneho ručného náradia. Majiteľovi vznikla celková škoda
vo výške 10 200 eur. Zákon pri tomto zločine v tomto výnimočnom období v
akom sa naša spoločnosť nachádza stanovuje pre páchateľa trestnú sadzbu
odňatia slobody na 10 až 15 rokov. Či toto nezákonné konanie stojí páchateľovi
za takýto hroziaci trest odňatia slobody necháme už na jeho zvážení.
(krpz)

Traktoristovi sa granát
zakliesnil do diskov
Na linku 158 včera 28.
októbra predpoludním
bol oznámený nález neznámej munície na dvore
poľnohospodárskej firmy vo Vyšnom Orlíku.
Na základe tohto oznámenia
bola na miesto nálezu okamžite vyslaná hliadka Obvodného oddelenia Policajného
zboru vo Svidníku. Traktorista
pracujúci vo firme s traktorom
vykonával diskovanie poľa a
po skončení práce na poli sa
vrátil s pracovným strojom
na dvor poľnohospodárskeho
družstva. Nevedomky si ale
doniesol aj muníciu z obdobia
II. sv. vojny, ktorá bola zakliesnila do diskov traktora.
Miesto nálezu munície policajná hliadka riadne zabezpečila a to až do príchodu
krajského pyrotechnika. Ten
po príchode na miesto určil,
že ide o rakúsky delostrelecký
granát z obdobia I. sv. vojny
a muníciu prevzal k zneškodneniu.
(krpz)
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Obyvateľov Príkrej testoval vnuk Grešlíkovcov - odberový tím
Dedinka Príkra si pripísala prvenstvo a zároveň unikátnosť. chodil od domu k domu

Bola prvou a jedinou, kde v rámci celoplošného testovania obyvateľov na ochorenie COVID-19 miestnych testovali na prahu ich
vlastného domu. Odberový tím kráčal od domu k domu.
„Tak to je super,“ vyhlásila jedna z
obyvateliek Príkre. „Keby som mal
ísť niekde do Svidníka a tam stáť v
tomto počasí, ďakujem pekne, nešiel
by som,“ pridal sa jej manžel.
Dôvodom takéhoto testovania bolo,
že Obecný úrad sídli v unimobunke
a priestory na testovanie nevyhovovali. Starosta Príkrej Miroslav Goldir
preto s príslušníkmi Ozbrojených síl
SR našiel jedinečné riešenie. Príkrej

sa navyše vyhli všetky problémy a
dá sa povedať, že si vystačili sami.
„Mali sme šťastie, lebo sme mali
zdravotníka, ktorým je vlastne vnuk
deda, ktorý má tu u nás trvalý pobyt,“
ozrejmil Miroslav Goldir, ktorý tak
nemal starosť, ako mnohí jeho iní
kolegovia so zháňaním zdravotníkov.
„Vďaka nášmu vnukovi Marošovi
Homzovi sme tu otestovaní, lebo sem
prišiel,“ pochválila sa p. Grešlíková a

jej manžel dodal: „Chodí na vysokú,
študuje za záchranára a stará sa tu
on nás.“
Testovanie od domu k domu prinieslo za dve hodiny jasný výsledok.
Popri jedenástke chalupárov boli
otestovaní, samozrejme, aj všetci

dvanásti miestni a všetci spolu negatívni. „Všetci, hej, aj tí po 65-tke,
tým pádom, že sa to testuje takýmto
spôsobom, tak prišli všetci a všetci
sme mali negatívne výsledky,“ potvrdil
starosta Príkrej Miroslav Goldir.
(ps)

Medzi vojakmi bol pri testovaní aj šéf svidníckeho Vojenského historického múzea
Do operácie Spoločná zodpovednosť
sa zapojili stovky vojakov a medzi nimi
aj kapitán Miroslav Blahut, šéf svidníckeho Vojenského historického múzea.
Na starosti mal nielen jedno, ale hneď tri
odberné miesta.
„V sobotu som mal na starosti odberové miesto
Krajná Bystrá. V nedeľu som bol na ďalšom odberovom mieste v Nižnom Komárniku a popoludní
som mal tretie odberové miesto Vyšný Komárnik,“
informoval nás Miroslav Blahut, keď sme ho v nedeľu ráno zastihli na odbernom mieste v Nižnom
Komárniku.
Ako vojenský múzejník síce zyvkne riadiť, no
vojakov, ktorí prichádzajú pomáhať s údržbou vojenských cintorínov. V dedinkách neďaleko Dukly
to v sobotu a v nedeľu bolo prevažne o spolupráci
s civilistami. „Všetci spolu sa snažíme držať ako
jeden tím, dohodli sme si pravidlá, každý vie, čo
má robiť a fungujeme,“ vyhlásil Miroslav Blahut s
tým, že vojenskí múzejníci dedinkám v slovenskopoľskom pohraničí pomohli nielen fyzickou účasťou,
ale napríklad aj stanmi.
„Už sme sa zladili a tým pádom už nám to ide
jednoduchšie,“ dodal šéf svidníckeho Vojenského historického múzea Miroslav Blahut, ktorý si

pochvaľoval spoluprácu s odberovým
tímom. Spoločne zvládli testovanie obyvateľov v troch spomínaných obciach - v
Krajnej Bystrej, Nižnom Komárniku a

takisto aj vo Vyšnom Komárniku. Dodajme ešte, že v jeho odbernom tíme ako dobrovoľníčka bola aj lektorka Vojenského
historického múzea vo Svidníku Martina Hospodárová.
(ps)
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Adam Medveď - malý chlapec s obrovským srdcom
Sú medzi nami ľudia, ktorí svoje výnimočné skutky a činy nepotrebujú zverejňovať na sociálnych sieťach, nechvália sa nimi,
nepovažujú to za potrebné, lebo to berú ako samozrejmosť. Ja
si ale myslím, že o takýchto ľuďoch, ich činoch, či skutkoch je
hovoriť potrebné, je potrebné o nich písať, aby boli príkladom
pre iných.
Adam Medveď - malý chlapec s obrovským srdcom má dnes svoj výnimočný
deň. Zaslúžene je dnes stredobodom pozornosti. Letné prázdniny trávil u
svojich starých rodičov vo Vyšnej Olšave. V jeden letný obyčajný deň sa hral
vonku so svojimi kamarátmi Patrikom a Timotejom na ihrisku, naháňali sa,
pobehovali, smiali sa. Pomaly sa zvečerievalo, bolo šero. Chlapci sa chystali
domov, keď odrazu znenazdajky Adam začul Patrika volať o pomoc. Otočil
sa, pozrel lepšie a uvidel, ako sa Patrik topí vo vybagrovanej jame plnej vody.
Možno chcel len vyskúšať, aká je voda hlboká...
Adam zachoval duchaprítomnosť, okamžite zavolal na pomoc Timoteja a
spoločnými silami vytiahli topiaceho sa Patrika z vody a odviedli ho domov.
Myslím si, že v tom momente nerozmýšľal, že v tej jame s vodou mohol
skončiť aj on, aj Timotej. Na rozmýšľanie jednoducho nebol čas. Nebol čas
na ani na úvahy, čo keď....Adam konal hneď, zaraz a okamžite. Odvážne,
smelo a statočne.

Poviete si, nič nezvyčajné, veď len pomohol kamarátovi. Nie,
nie je to len obyčajná
pomoc kamarátovi, je
to záchrana ľudského
života - veľký čin malého človeka.
Preto sme sa dnes
spoločne rozhodli
Adamovu statočnosť
a odvahu oceniť, aby
o nej vedeli všetci a
aby bol tento veľký
čin malého hrdinu
pre nás všetkých
vzorom. Pán J. Kasarda, starosta Vyšnej Olšavy, podaroval
Adamovi notebook
a odovzdal ďakovný
list. Pán M. Vitko,

riaditeľ ZŠ Karpatská, udelil Adamovi
pochvalu riaditeľa školy za hrdinský
a statočný čin - záchrana ľudského
života a malý darček, ktorý mu bude
pripomínať jeho dnešný, veľký, slávnostný deň.
Adam, som na Teba hrdá a pyšná, že
si žiakom mojej triedy a našej školy.
A právom.
Veľa šťastia v živote!
Oxana Chavková, triedna učiteľka
IV. A, ZŠ Karpatská
vo Svidníku
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SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Ďakujeme príbuzným, priateľom, známym a bývalým
spolupracovníkom ORL oddelenia, ktorí sa prišli 30. septembra 2020
rozlúčiť s manželom, otcom, dedkom a bratom
MUDR. PETROM BLICHOM,
ktorí nás náhla opustil.
Ďakujeme všetkým za kvetinové dary
a prejavy sústrasti.
Smútiaca manželka, syn Oliver s rodinou, syn Peter
a sestry zosnulého Mária, Helena a Božena

DARCOVIA KRVI, PACIENTI POTREBUJÚ
VAŠU KRV AJ POČAS 2. VLNY PANDÉMIE
Milí darcovia,
aktuálne máme v nemocniciach Svet zdravia
akútny nedostatok krvi všetkých krvných skupín.
Napriek pandémii sú v nemocniciach pacienti, ktorí nutne potrebujú krv k
svojej liečbe - onkologickí pacienti, pacienti po úrazoch alebo mamičky pri
komplikovaných pôrodoch.
Aktuálne opatrenia vlády SR nezakazujú navštíviť zdravotnícke zariadenie
za účelom darovania krvi, ktorá môže zachrániť život.
Neváhajte a príďte darovať krv.
Aby sme zaručili maximálnu bezpečnosť Vás darcov i personálu, odporúčame
Vám objednať sa na odber telefonicky. Na darovanie krvi prídete na presný
čas a zminimalizujete tak kontakt s ostatnými darcami.
Každému z Vás v daný deň vydáme potvrdenie o darovaní krvi.
SPRÍSNENÝ REŽIM PRI VSTUPE DARCOV
DO TRANSFÚZIOLOGICKÉHO PRACOVISKA
V záujme obmedzenia
kontaktu personálu s rizikovými darcami, resp.
nerizikových darcov s
rizikovými darcami, sme
zaviedli sprísnený režim
už pri vstupe darcov krvi
do transfúziologických
pracovísk.
Ešte pred vstupom
alebo vo vstupných
priestoroch (podľa
podmienok transfúziologického pracoviska)
darca vyplní „Check-list
COVID-19“ s informáciami (áno/nie) o prípadnom rizikovom kontakte alebo
cestovateľskej anamnéze a príznakoch ochorenia.
Pred vstupom alebo vo vstupných priestoroch bude každému darcovi zmeraná
teplota a zaznamenaná do „Check-listu“.
V prípade zvýšenej teploty nad 37 °C alebo v prípade pozitívnej odpovede
(áno) na rizikový kontakt / cestovateľskú anamnézu alebo príznaky ochorenia
bude darca odmietnutý / vyradený a odkázaný na svojho obvodného lekára
ihneď pri vstupe.
Vstup darcov je regulovaný tak, aby sa v priestoroch transfúziologického
pracoviska nehromadili - do odberovej miestnosti vstupujú po jednom, prípradne pred jednotlivými stanovišťami / činnosťami dodržiavajú požadované
vzdialenosti.
Vstup darcov krvi na transfúziologické pracoviská je možný len s ochranným
rúškom, či inými alternatívami ochrany úst a nosa.
Odberové dni viac informácií nájdete na našom webe: www.procare.sk/darovanie-krvi-pocas-epidemie-covid-19
Vo Svidníku môžete darovať krv na HTO vo svidníckej nemocnici
každú stredu od 6.00 do 9.00 hodiny.
Kontakt: 054/786 04 43, transfuzka.sk@svetzdravia.com
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE
Od 27. októbra do 1. novembra 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu
463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
7. a 8. novembra: MUDr. A. Fiľarská - Jilemnického 5 v Stropkove.
Kontakt: 054/742 37 83.
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 - ZÁHRADNÁ
Utorok 3. novembra: 7:00 + Ján Dirbas, Streda 4. novembra: 17:00 +
Karol, Alica, Ján, Anna, Štvrtok 5. novembra: 7:00 + Anna, Ján, Anna z rod.
Pavlíkovej, Piatok 6. novembra: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre
členov arcibratstva sv. ruženca, Sobota 7. novembra: 7:00 Za zdravie a Božie
požehnanie pre Jána a Annu, Nedeľa 8. novembra: 9:00 Za farnosť.
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. Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam,
prihlasovacie údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.

od 2. novembra 2020
FOLEY, Gaelen: Škandalózny vojvoda.
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2020. 341 s.
Po tom, čo sa v úvodnej novele zoznámime s Gableom a Trinny, ktorých
osud zvedie dohromady jednej mesačnej
noci, prichádza na rad hľadanie lásky
ich priateľov Jasona a Felicity v románe
Škandalózny vojvoda. Zvodca Jason
Hawthorne, vojvoda Netherford, si nikdy
nevšímal mladšiu sestru svojho najlepšieho priateľa, ba čo viac, pred šiestimi
rokmi jej dal jasne najavo, že medzi nimi
nikdy nič nebude. Má rád voľnosť, lenže
postupne si uvedomí, že telesné pôžitky
sa mu už prejedli. Keď ho jedného dňa v
Londýne vyhľadá Felicity Carvelová, je z
nej krásna zrelá žena. Nedávno zdedila
slušný majetok, a tak sa o ňu zaujímajú
rôzni muži. Jason si uvedomí, že ju musí
pred lovcami vena chrániť, kým sa z cudziny nevráti jej brat. Felicity je nútená prijať
jeho ochranu, navyše ich to k sebe čoraz
väčšmi ťahá. A tak si mladá žena povie,
že Jasona získa len pre seba. Zahráva sa
s ohňom, no dúfa, že tentoraz jej škandalózny vojvoda podľahne...

ĎURINDA, Martin
Martin „Maťo“ Ďurinda, je spevák, gitarista, skladateľ a textár slovenskej
hardrockovej skupiny Tublatanka. V mladosti mal Martin Ďurinda ambície
stať sa hokejovým hráčom. Je samoukom v hre na gitaru a klavír. Spievať ho
učila jeho mama, Margita Ďurindová, ktorá bola hlasovou pedagogičkou na
vysokej škole. V rokoch 1977-1981 bol členom popovej skupiny Nervy. Počas
štúdia na vysokej škole sa stretol s Ďurom Černým a Palom Horváthom, s
ktorými založili rockovú skupinu s názvom „Tublat“ podľa mena zápornej
postavy opičiaka z románu Tarzan od Edgar Rice Burroughsa, ktorý neskôr
zmenili na doteraz používaný názov Tublatanka. Preslávil sa ako spevák a
frontman tejto skupiny. Spočiatku vystupovali najmä v ľudových krojoch... V
súčasnosti je už jediný člen pôvodnej zostavy. Najväčšiu popularitu zažil na
prelome 80-tých až 90-tých rokov. Medzi najväčšie hity patria Skúsime to
cez vesmír, Dnes, Poďme bratia do Betlehema, Láska drž ma nad hladinou,
Pravda víťazí a mnohé iné.

ELYTIS, Odysseas (2.11.1911-18.3.1996)
Bol grécky básnik. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru. Je považovaný za
hlavného predstaviteľa romantického modernizmu v Grécku a vo svetovej
literatúre. Jeho vstup do literatúry so svojím zemitým a originálnym štýlom
pomohol nastoliť novú éru gréckej poézii a jej následnú reformu po druhej
svetovej vojne. Svoju prvú báseň uverejnil v roku 1935 v časopise Nová kultúra.
Preklady jeho poézie boli publikované ako samostatné knihy, v antológiách
alebo periodikách v jedenástich jazykoch.

Dva hady vyliezajú z reštaurácie.
Jeden sa pýta druhého:
- Čo si myslíš, som jedovatý alebo nie?
- Jedovatý, - odpovedá druhý.
- Och, tak je potom so mnou koniec, zahryzol som si do jazyka!
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Letnú sezónu v Prešovskom kraji zachránili slovenskí návštevníci
Počas letných mesiacov stúpol počet domácich turistov
Súčasná epidemiologická situácia sa odrazila aj na počte návštevníkov ubytovacích zariadení, ktorí zavítali do Prešovského
kraja. Po piatich rokoch stúpajúcej krivky, celková návštevnosť
v tomto roku klesla. Pozitívnym faktorom je však nárast domácich návštevníkov, ktorí uprednostnili dovolenku doma pred
zahraničím.
Celkový počet návštevníkov ubytovacích zariadení Prešovského kraja počas
letných mesiacov (júl a august) klesol o 5 %. Kým v roku 2019 ich zavítalo do
regiónu 265 151, tento rok to bolo 251 726. Počet zahraničných návštevníkov
ubytovacích zariadení klesol o 36,3 %, naopak nárast domácich návštevníkov stúpol o 14 %. V ôsmich okresoch Prešovského kraja bol zaznamenaný
vyšší počet domácich návštevníkov, ako v lete
2019. Nárast evidujú okresy Humenné, Kežmarok, Medzilaborce, Levoča, Poprad, Snina,
Stropkov a Svidník. V okresoch Humenné,
Kežmarok, Medzilaborce, Snina, Stropkov a
Svidník dokonca došlo k celkovému nárastu
návštevníkov ubytovacích zariadení.
„Štatistiky sú pravým odrazom aktuálnej
situácie v cestovnom ruchu. Aj keď celkový
počet návštevníkov klesol, nás teší, že Slováci znovuobjavili krásy vlastnej krajiny,
obzvlášť Prešovského kraja a severovýchodného Slovenska. Podľa štatistík preferoval domáci turista prírodný turizmus,
na čo sa svojimi aktivitami zamerala aj
naša Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Dúfame, že
pozitívny trend rastu návštevnosti v menej
rozvinutých regiónoch bude pretrvávať aj v
ďalšom období a Slováci si naplánujú časť svojej dovolenky napríklad
v oblasti Polonín, Domaše, ale aj iných častiach Prešovského kraja,“
uvádza výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

Kto daroval krv?
V stredu 28. októbra prišlo v rámci Študentskej kvapky krvi
na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice
darovať krv 34 bezpríspevkových darcov:
Jaromír Vanda (29), Silvia Hicová (13), Oľga Troščáková (4),
Ľuboš Skasko (9), Katarína Volohdová (36), Ľuboš Jurečko
(15), Martina Kravčuková (14), Mario Cuper (4), Marek Jesenský (27), Marián Cerula (102), Jozef Špirňák (66), Peter Klim
(prvodarca), Róbert Palička (3), Anna Ivančová (17), Katarína
Hurná (4), Marek Hurný (8), Štefan Bodnár (3), Marián Matkobiš (53), Veronika Sekeľová (11), Jana Terazová (9), Dominik
Sekeľ (12), Tomáš Hrinko (10), Ján Obrochta (19), Valéria
Hudáková (40), Anna Baníková (6), Matúš Jakubov (53), Marek
Korba (3), Daniela Džupinová (3), Tomáš Šlechta (prvodarca),
Gabriel Demjan (5), Radoslav Poperník (12), Ľudmila Rusnáková (2), Veronika Potomová (3), Peter Fek (prvodarca).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku

Podobné štatistiky sa tiež týkajú údajov o počte prenocovaní. Kým v roku 2019
dosiahol tento ukazovateľ počas letných mesiacov celkovú hodnotu 925 920, v
tomto roku to bolo číslo 846 919, čo znamená pokles o 8,5 %. V tejto súvislosti
klesol aj počet prenocovaní zahraničných návštevníkov ubytovacích zariadení
o 39 %, naopak zvýšil sa počet prenocovaní domácich o 7,7 %.
Prešovský kraj mal na začiatku roka našliapnuté opäť k nárastu návštevnosti.
V januári stúpol celkový počet návštevníkov ubytovacích zariadení o 24,2 %
oproti roku 2019 a rovnaký trend pokračoval aj vo februári + 17,8 %. S príchodom ochorenia Covid - 19 a prvej vlny pandémie začala návštevnosť upadať.
Najnegatívnejšie štatistiky v cestovnom ruchu sa týkajú apríla 2020, keď klesla
návštevnosť Prešovského kraja o priepastných 99,1 % oproti roku 2019.
„Súčasná situácia sa dotýka všetkých subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu. Mnohé ubytovacie a stravovacie zariadenia museli ešte
počas prvej vlny pandémie zatvoriť svoje
prevádzky, iné si zobrať pôžičky.
Aj keď bola letná sezóna v Prešovskom
kraji z hľadiska návštevnosti podobná tej
z predchádzajúceho roka, straty v súkromnom sektore spôsobené pandémiou bude
možné dobehnúť len ťažko, na druhej
strane sme radi, že viaceré organizácie
a atraktivity v Prešovskom kraji, napr.
Múzeum moderného umenia Andyho
Warhola v Medzilaborciach, Astronomické
observatórioum na Kolonickom sedle, vojnové pamiatky v regióne Dukly a Svidníka
či drevené chrámy Karpatského oblúka,
zaznamenali rekordnú sezónu,“ dodáva
Janoško.
Zdroj údajov: Štatistický úrad SR. Poznámka: Štatistika ubytovacích zariadení obsahuje
údaje od všetkých právnických osôb a fyzických osôb s prideleným IČO, ktoré sú vedené v Registri ubytovacích zariadení
ŠÚ SR a poskytujú prechodné ubytovanie návštevníkom cestovného ruchu.
František Baláž, marketing/PR KOCR Severovýchod Slovenska

Rád sa miešaš druhým do života? Väčšina z nás sa občas mieša do života druhých ľudí
- niekedy radou, inokedy pomocou. Slogan tohtoročnej Študentskej kvapky krvi chce pripomenúť, že každý, kto daruje krv, výrazne mení a zlepšuje zdravie a život druhého človeka.
Zamiešajte sa aj vy, pridajte sa k tohtoročnej kampani a darujte krv!
26. ročník kampane potrvá päť týždňov - začína 19. októbra a končí 20. novembra 2020.
Študentská kvapka krvi prebieha v čase, keď sa kvôli pandémii COVID-19 sprísňujú opatrenia
v celej krajine. V tejto situácii sú však pravidelní darcovia krvi ešte dôležitejší.
Mobilné odbery krvi boli síce v celej krajine zrušené, krv je však stále možné darovať na
odberových pracoviskách Národnej transfúznej služby SR a na hematologicko-transfúznych
oddeleniach nemocníc.
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