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Voľbu nového hlavného kontrolóra mesta Svidník
sprevádzali nejasnosti a pochybnosti - zvolený bol Tomáš Majda
Piati poslanci chcú stanovisko okresného prokurátora
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku zvolilo Tomáša Majdu za nového hlavného kontrolóra mesta Svidník. Vo funkcii má vystriedať
Ivana Sagana, ktorému 31. marca končí šesťročné funkčné obdobie. A hoci má päť poslancov svidníckeho mestského parlamentu
nad voľbou nového hlavného kontrolóra pochybnosti vyplývajúce
z ustanovení zákona, zatiaľ sa nemení nič. Poslanci o prešetrenie
zákonnosti požiadali okresného prokurátora.
V uplynulú stredu 3. marca sa za
sprísnených hygienických a protiepidemických opatrení zišlo 11 svidníckych mestských poslancom. Všetkým,
nielen poslancom, ale aj ďalším
zúčastneným pri vstupe do Domu kultúry mestskí policajti merali teplotu a
kontrolovali negatívny test či doklad o
prekonaní ochorenia Covid-19, jednoducho každý musel doložiť oprávnenie
na vstup do vnútorných priestorov, kde
sa konalo zasadnutie zastupiteľstva.
Z pätnástich poslancov na zasadnutí
chýbali štyria - Peter Pilip, Vladimír
Žak, Adrián Labun a Pavel Olejár všetci sa ospravedlnili.
Poslanec Ján Vook hneď po tvorení
jediného bodu rokovania, ktorým bola
voľba hlavného kontrolóra, otvoril
tému, či je vôbec možné voliť hlavného kontrolóra. Ján Vook poukázal na
možný problém zákonného postupu
pri voľbe, kde počas krízovej situácie
podľa neho vychádzajúc zo zákona nie
je možná voľba hlavného kontrolóra
mesta. „Zákon o obecnom zriadení bol
doplnený zákonom, ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republi-

ky v súvislosti s ochorením COVID-19
s účinnosťou od 9.4.2020. V tomto zákone sa jasne píše - Funkčné obdobie
hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo
alebo uplynie počas krízovej situácie,
sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od
odvolania krízovej situácie, ak nový
hlavný kontrolór nie je zvolený do
nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
Ak obecné zastupiteľstvo zvolí nového
hlavného kontrolóra, výkon funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra zaniká
dňom nasledujúcim po dni, v ktorom
bol nový hlavný kontrolór zvolený,“
povedal Ján Vook a poukázal aj na
to, že zastupiteľstvo nemá na tomto
zasadnutí zvolenú volebnú komisiu.
Podľa primátorky Marcely Ivančovej
volebnú komisiu treba len pri tajnej voľbe, no a poslanci sa zhodli na verejnej.
Treba však zdôrazniť, že s volebnou
komisiou počítal aj poslancami vlani v
decembri schválený volebný poriadok.
Pri prípadnej rovnosti hlasov uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra mal
totiž podľa schváleného volebného
poriadku žrebom rozhodovať predseda volebnej komisie...
Už spomínanú verejnú voľbu hlavného kontrolóra
mesta Svidník
navrhol poslanec
Michal Iľkanin, ku
ktorému sa pridal
poslanec Martin
Ždiňak a takisto
ho podporila aj poslankyňa Katarína
Siváková. „Tajná
voľba môže vzbudzovať otázniky, ja

Tomáš Majda získal 8 hlasov

nechcem, aby sa za tým hľadali konšpirácie a fabulácie. Navrhujem preto
verejnú voľbu,“ povedal okrem iného
poslanec Michal Iľkanin. Prednosta
Mestského úradu vo Svidníku Miroslav
Novák poslancovi Jánovi Vookovi na
margo jeho pochybností o zákonnosti
voľby povedal, že aj počas
krízovej situácie mestské
zastupiteľstvo môže a nemusí
voliť hlavného kontrolóra. Miroslav Novák navyše povedal,
že postupujú podľa usmernení
Ministerstva vnútra SR a podľa zákona, podľa ktorého platí,
že „ak Mestské zastupiteľstvo
zvolí hlavného kontrolóra,
výkon funkcie doterajšieho
hlavného kontrolóra sa končí na druhý deň po zvolení
nového,“ vyhlásila Miroslav
Novák. Realita je však taká,
že ustanovenie zákona o
voľbe hlavného kontrolóra v
čase vyhlásenej mimoriadnej
situácie (Núdzový stav) je
sporné a podľa mnohých
právnikov a odborníkov na
samosprávu priam núka rôzne
interpretácie. Podľa jedných sa v čase
mimoriadnej situácie hlavný kontrolór
mohol zvoliť do účinnosti zákona, teda
do 9. apríla 2020 a ak nebol zvolený
dovtedy, tak až po skončení mimoriadnej situácie, ktorá na Slovensku
aktuálne platí do 19. marca, no je veľký
predpoklad, keď nie istota, že ju vláda
ešte predĺži. Iní zas vysvetľujú, že o
tomto hovorí prvá veta príslušného
ustanovenia zákona a druhá veta je
samostatná, nesúvisiaca s tou prvou a
voľbu hlavného kontrolóra umožňuje aj
v čase mimoriadnej situácie. K tomuto
sa priklonilo aj vedenie Svidníka a
hlavného kontrolóra svidnícky mestský
parlament v uplynulú stredu 3. marca
volil. „Netreba to spochybňovať,“
reagoval poslanec Vladimír Kaliňák.
Podľa Jána Vooka však nejde o
spochybňovanie, pochybnosti podľa

neho jednoducho sú a vychádzajú z
nejednoznačnosti zákona.
PÍŠU PROKURÁTOROVI
Práve preto sa päť poslancov svidníckeho Mestského zastupiteľstva po
skončení minulotýždňového zasadnutia listom obrátilo na okresného

Jozef Baslár získal 3 hlasy
prokurátora vo Svidníku. V podnete,
ktorý na vedomie zaslali aj krajskému
prokurátorovi v Prešove, požiadali
okresného prokurátora Anatolija Derca
o prešetrenie zákonnosti postupu pri
vyhlásení voľby a pri samotnej voľbe
hlavného kontrolóra. Poslanci Ján
Vook, Katarína Siváková, Peter Pilip,
Adrián Labun a Pavel Olejár vyhlásili,
že nespochybňujú ani jedného z dvojice uchádzačov, len si chcú byť istí,
že všetko prebehlo tak, ako podľa
zákona malo.
Vráťme sa však na zasadnutie, na
ktorom po tom, čo primátorka Marcela Ivančová obom uchádzačom
poďakovala za prihlásenie sa a za to,
že „zobrali na seba tú zodpovednosť
a uchádzajú sa o funkciu, ktorá nie
je ľahká,“ sa k slovu dostali aj Jozef
Baslár a Tomáš Majda.
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Voľbu nového hlavného kontrolóra mesta Svidník
sprevádzali nejasnosti a pochybnosti - zvolený bol Tomáš Majda
Piati poslanci chcú stanovisko okresného prokurátora
Za zvolenie Jozefa Baslára z desiatich poslancov (4 ospravedlnení
a Matúš Majda sa voľby nezúčastnil)
hlasovali traja poslanci - Kamil Beňko,
Peter Breznoščák a Vladimír Kaliňák.
Proti nebol nikto, hlasovania sa zdržali
Jozef Popernik, Michal Iľkanin, Ján
Hirčko, Michal Goriščák Martin Ždiňak
a poslanci Ján Vook a Katarína Siváková nehlasovali.
Za zvolenie Tomáša Majdu potom
hlasovalo 8 poslancov - Kamil Beňko,
Peter Breznoščák, Vladimír Kaliňák,
Jozef Popernik, Michal Iľkanin, Ján
Hirčko, Michal Goriščák a Martin Ždiňak, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal
hlasovania a poslanci Ján Vook a
Katarína Siváková nehlasovali.
8 HLASOV
PRE TOMÁŠA MAJDU
Na základe týchto výsledkov primátorka Marcela Ivančová skonštatovala, že Tomáš Majda bol zvolený
za hlavného kontrolóra mesta Svidník.
„Patrí sa poďakovať pánovi Saganovi
za prácu, ktorú odviedol, no ešte sa s
ním nelúčime. Minimálne na jednom
zasadnutí sa s ním ešte stretneme,“
povedala primátorka napriek tomu,
že pár desiatok minút predtým prednosta Miroslav Novák citoval zákon
a povedal, že ak zastupiteľstvo zvolí
nového hlavného kontrolóra, funkčného obdobie doterajšieho sa končí
na druhý deň po zvolení nového.
Napokon aj PR manažérka mesta
Svidník Kristína Tchirová nám v piatok
potvrdila, že Tomáš Majda sa funkcie
hlavného kontrolóra mesta Svidníka
ujme 1. apríla. Samotný Ivan Sagan
nám tiež potvrdil, že funkciu vykonáva
i naďalej. Funkčné obdobie mu končí
posledný marcový deň. Samozrejme,
pochybnosti vyslovené poslancom
Jánom Vookom, s ktorými sa stotožnili
aj ďalší štyria už spomínaní poslanci,
musí posúdiť okresný prokurátor
Anatolij Derco.
Voľba hlavného kontrolóra však
priniesla ešte jeden zaujímavý moment. Traja poslanci - Kamil Beňko,
Vladimír Kaliňák a Peter Breznoščák

hlasovali za jedného i za druhého
uchádzača. Ak by to bola tajná voľba
a na hlasovacom lístku by zakrúžkovali obidvoch uchádzačov, ich voľba
by bola neplatná. Otázne je, ako je
to pri verejnej voľbe, no minimálne
podľa jedného zo spomínanej trojice
svidníckych mestských poslancov je
všetko v poriadku, a to i napriek stanovisku, ktoré nám poskytlo Ministerstvo
vnútra, že poslanec by mal voliť iba
jedného uchádzača.
PREČO HLASOVALI
ZA OBIDVOCH?
Poslanec Vladimír Kaliňák k svojmu
hlasovaniu za obidvoch uchádzačov
na miesto hlavného kontrolóra povedal: „Za obidvoch spomínaných kandidátov som hlasoval preto, lebo sme v
poslaneckom zbore hlasovali o dvoch
samostatných uzneseniach. Pri tejto
forme hlasovania podobné situácie
môžu nastať. Ako sa napr. stalo na tom
istom zasadnutí, že pani poslankyňa
Siváková vystúpila v rozprave s podporným návrhom na verejnú voľbu a v
samotnom hlasovaní nedala hlas ani
jednému kandidátovi.“

Svoje vysvetlenie nám poskytol aj
poslanec Peter Breznoščák, ktorý
bol druhým, ktorý hlasoval za oboch
uchádzačov. Vo svojom vyjadrení si
priznal omyl. „V prvom rade chcem
povedať, že môj hlas bol určený pre
Tomáša Majdu. Uznesenie, v ktorom
som hlasoval za Jozefa Baslára bolo
pomerne rozsiahle a myslel som si,
že sa jedná o všeobecné uznesenie, ktoré upresňuje verejnú voľbu
kontrolóra a predchádza samotnej
voľbe kandidátov. Chvíľkové zníženie
koncentrácie zapríčinilo tento omyl.
Ospravedlňujem sa za vzniknuté
nedorozumenie.“
No a tretí poslanec Kamil Beňko
reagoval v podobnom duchu: „Priznám
sa, že situácia pri voľbe hlavného
kontrolóra bola trochu zmätočná a
tak trochu mi prišla unáhlená. Nebolo
jasné, za čo presne v danej chvíli hlasujeme, preto sa stala taká situácia, že
som v konečnom dôsledku hlasoval za
uznesenie, o ktorom som si myslel, že
hovorí o nejakom procesnom návrhu
a nie o návrhu na voľbu konkrétneho
uchádzača.“
(ps)
inzercia

Obaja v stručnosti zhrnuli svoje rozhodnutia uchádzať sa o funkciu hlavného kontrolóra a stručne predostreli
svoje zámery. „V prvom rade osobne
považujem za nevyhnutnú dôveru medzi vedením mesta, poslancami a hlavným kontrolórom. Vzájomnou dôverou
sa vysiela veľmi silný odkaz občanom
mesta, že mesto funguje a plní svoje
povinnosti ku spokojnosti všetkých,“
vyhlásil Jozef Baslár a podobne sa
vyjadroval aj Tomáš Majda. „Dúfam a
verím, že vzájomnou spoluprácou a
vzájomnou dôverou trošku zmeníme
to mesto zvnútra.“
JEDINÁ
OTÁZKA
Kým dlhoročného, dnes už bývalého prednostu Okresného úradu vo
Svidníku, Jozefa Baslára sa nikto
z poslancov nič nepýtal, druhého v
abecednom poradí Tomáša Majdu sa
viceprimátor Michal Goriščák opýtal,
čo urobí ako prvé, keď bude zvolený,
po nástupe do funkcie. Tomáš Majda,
zamestnanec Finančnej správy, konkrétne prešovského Daňového úradu,
uviedol, že sa najprv bude musieť
oboznámiť so situáciou, napríklad aj
s tým, či je schválený plán kontrol na
prvý polrok tohto roka a podľa toho sa
potom zariadi. Plán kontrolnej činnosti,
samozrejme, schválený je. Poslanci ho
schvaľujú vždy na svojom zasadnutí
koncom predošlého roka.
No a pred samotnou voľbou, ktorú
poslanci schválili verejnú, vystúpil ešte
poslanec Matúš Majda a vyhlásil, že
s osobných dôvodov sa tejto voľby
nezúčastní. Pripomeňme, že poslanec Matúš Majda je bratom Tomáša
Majdu.
Poslanci nového hlavného kontrolóra
volili tak, že samostatne hlasovali o
jednom uchádzačovi a samostatne o
druhom. Predseda návrhovej komisie,
poslanec Jozef Popernik najprv prečítal uznesenie o voľbe Jozef Baslára za
hlavného kontrolóra, poslanci hlasovali, a potom prečítali uznesenie o voľbe
Tomáša Majdu za hlavného kontrolóra
a poslanci druhýkrát hlasovali.
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Dukla - stopy medveďa v snehu a rys na ceste
Stopy medveďa v snehu a rys na ceste. Fotografie z Duklianskeho priesmyku hovoria za
všetko. Lesy v slovensko-poľskom pohraničí sú
domovom aj divokých šeliem.
Ešte začiatkom februára náš čitateľ I.S. zo
Svidníka nafotil v snehu pri niekdajšej Beriozke
stopy medveďa. V popise fotiek nám napísal, že
veľkosť jeho topánky je 44. Takto chceli zdôrazniť
veľkosť medvedej stopy.
Minulý týždeň zas Peter Holík zo svidníckeho
Vojenského historického múzea priamo na ceste
neďaleko Pamätníka československých vojakov
na Dukle nafotil rysa. Peter Holík bol akurát na
prehliadke pamätníka, vyhliadkovej veže a ďalších objektov v správe Vojenského historického
ústavu a keď sa autom vracal domov, zaskočil
ho rys. Akurát vošiel na cestu, aby prešiel na
druhú stranu.
Aj tieto postrehy svedčia o tom, že lesy pod
Duklou tohto skrývajú naozaj veľa a bez pochýb
sú domovom aj takých divokých šeliem, akým
medveď či rys jednoznačne sú.
(ps)

Policajti zintenzívnili kontroly, v uliciach sú aj v civile a pridali sa i vojaci
Od minulej stredy 3. marca policajti na celom Slovensku sprísnili kontroly. Je
ich viac vidieť v uliciach miest a región pod Duklou nie je výnimkou. Policajti
sa podľa slov riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku
Jaroslav Suváka zameriavajú na dodržiavanie protiepidemických opatrení a
zákazu vychádzania. Policajné hliadky vidieť napríklad pri obchodných prevádzkach, kde sledujú dodržiavanie nariadení a omnoho častejšie než bežne,
sú v uliciach Svidníka, Stropkova a Giraltoviec pešie hliadky. Od uplynulého

piatku 5. marca sú to navyše zmiešané policajno-vojenské hliadky, keďže
príslušníkov polície doplnilo viacero príslušníkov Ozbrojených síl SR. Tí spolupracujú nielen pri výkone kontrol na hraničnom priechode Vyšný Komárnik
- Barwinek, ale aj priamo v jednotlivých mestách. Policajný zbor do výkonu
služby na dodržiavanie protiepidemických a karanténnych opatrení nasadil
aj policajtov v civile. Stretnúť ich môžete aj v uliciach Svidníka, Stropkova či
Giraltoviec.
(ps)

Policajti s vojakmi zintenzívnili kontroly nielen na cestách,
ale i priamo v uliciach, kde stretnete aj policajtov v civile

Podduklianske novinky

9. marec 2021

Spravodajstvo

5

„Chápeme, že ľudia sú už frustrovaní a nahnevaní,“
regionálna hygienička hodnotí aktuálnu situáciu v regióne
Epidemiologická situácia súvisiaca so šírením ochorenia
COVID-19 sa v obidvoch našich okresoch zhoršila, výraznejšie
v okrese Svidník. Vyhlásila to riaditeľka Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku Helena Hrebeňaková.
Najdôležitejšou informáciou je tá,
podľa ktorej od pondelka 8. marca
sú okresy Svidník a Stropkov už nie
v II., ale v III. stupni varovania, čiže
v bordovej farbe. Slovensko sa stále
nachádza v IV. stupni, je čierne. „Pre
občanov v našom regióne zmena z
II. na III. stupeň znamená častejšie

testovanie, do práce už budú potrebovať negatívny test nie starší ako
7 dní. Zmenu z červenej farby na
bordovú zapríčinilo zvýšenie všetkých
kľúčových ukazovateľov, ktoré sa
na týždennej báze sledujú a ktoré
ovplyvňujú „farbu okresu“ v Covid
automate,“ vysvetlila Helena Hrebeňaková a pokračovala, že v obidvoch
okresoch hygienici zaznamenali nárast 14-dňovej incidencie aj váženej
14-dňovej incidencie, zvýšil sa počet
hospitalizovaných, aj počet pozitívne
testovaných ľudí nad 65 rokov.

Rozdiel je v zmene 7-dňovej incidencie. „Kým v okrese Svidník sme zaznamenali dvojnásobný nárast počtu
nových ochorení, v okrese Stropkov
počet nových ochorení v porovnaní
s predchádzajúcim týždňom klesol
a dosiahol hodnotu 0,7. Pri indikovanom zhoršení situácie v okrese

vstupuje nové pásmo
do platnosti okamžite
nasledujúci pondelok.
Pri indikovanej zmene
farby automatu v okrese do nižšieho pásma
sa čaká na stabilizáciu
tohto stavu jeden týždeň. Okres sa tak môže
preradiť do nižšieho
(lepšieho) pásma až 13
dní po prvotnej indikácií
zlepšenia,“ ozrejmila
regionálna hygienička s tým, že situácia
v okresoch Svidník a
Stropkov sa nezlepšuje
ani v marci.
Za prvých päť dní v
marci bolo v okrese
Svidník 174 osôb pozitívne testovaných, z
toho 80 PCR testom a
94 Ag testami. V okrese
Stropkov pribudlo 92
pozitívne testovaných
osôb, z toho 32 PCR
testami a 60 Ag testami. „Zvyšuje sa pozitivita PCR testov (v okrese Svidník
je viac ako 30 %, v okrese Stropkov
okolo 20 %). Medzi pozitívne testovanými sú aj osoby, ktoré už raz
pozitívne testované boli,“ podotkla
riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo
Svidníku, podľa ktorej sa nič nemení
pri školách.
„Áno, je to tak, pre školy v našom
regióne sa nemení nič, odporúčame
pokračovať v doterajšom režime.
Ministerstvo školstva vydalo rozhodnutie, podľa ktorého bude školské
vyučovanie v materských školách,
a základných školách na 1. stupni umožnené prednostne pre deti
zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. V prípade
výskytu ochorenia v škole sa postupuje podľa „Covid školského semaforu,“
doplnila regionálna hygienička.
Dopady pandémie pociťujeme
všetci, či v súkromí, ale aj v práci.
Mnohým to negatívne ovplyvňuje
živobytie a u niektorých to vyústilo
to až do straty práce. Veľmi dobre si
to uvedomujú aj hygieničky v našom
regióne. „Chápeme, že ľudia sú
frustrovaní a nahnevaní. Všetci sa
chceme vrátiť k životu, na ktorý sme
boli zvyknutí pred pandémiou. Svetlo
na konci tunela vidíme v očkovaní
proti COVID-19. Prosíme ľudí, aby
ešte vydržali a dodržiavali nariadené
opatrenia,“ nabáda ľudí v regióne
Svidníka a Stropkova Helena Hrebeňaková.
(ps)
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Aký je plán s výstavbou R4-ky od Prešova po hranicu s Poľskom?
Za výstavbu rýchlostnej cesty R4 od Prešova po hranicu s
Poľskom aktuálne beží online petícia, ktorú okrem iných podporuje aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan
Majerský, krajskí poslanci či samosprávy po trase plánovanej
rýchlostnej cesty.
Ako sa však zdá, stále je to málo na to, aby bola táto cesta pre štát prioritou,
a to i napriek tomu, že aj rezort dopravy stále opakuje, že ide o významný
medzinárodný cestný koridor. Poradca ministra dopravy a výstavby Andreja
Doležala pre strategickú a krízovú komunikáciu a hovorca ministerstva Ivan
Rudolf pre Podduklianske novinky povedal, že význam úsekov R4 od Prešova
po poľskú hranicu je nesporný. „Tzv. Via Carpatia by odklonila intenzívnu
nákladnú tranzitnú dopravu medzi Slovenskom a Poľskom z cesty I.
triedy, ktorá prechádza intravilánmi obcí, s čím sú spojené aj negatívne
dôsledky na život v týchto obciach,“ priznal Ivan Rudolf.
Útvar hodnoty za peniaze podľa neho spočítal aj celkový spoločenský prínos
jednotlivých plánovaných úsekov, v ktorom zohľadňuje potenciál diaľnic a rýchlostných ciest znižovať nezamestnanosť. Analýzy IFP2 odhadujú, že existuje
vplyv vybudovania ucelenej diaľnice na zníženie nezamestnanosti v regióne.
„Z tohto dôvodu počítame pre hodnotené úseky diaľnic a rýchlostných
ciest počet nezamestnaných, ktorí budú mať po dobudovaní úseku prístup na diaľničnú sieť,“ povedal poradca ministra dopravy Ivan Rudolf.
Hodnoty spoločenskej priority pre jednotlivé úseky R4 ministerstvo zverejnilo na svojej internetovej stránke, kde majú aj zoznam priorít vo výstavbe

TAKÉ, AKEÉÉÉ SME...
Každá iná a každá pre to svoje okolie dôležitá. Žena mama, žena organizátorka, žena romantička, žena supermanka, žena generál i žena rojko.
Každej padne najkrajšie, keď jej lásku a oporu vyjadria tí najbližší. Keď ju
pochvália, poďakujú, ocenia.
Prajem vám, milé ženy, aby ste cítili lásku blízkych, aby ste boli skvelé
mamy, partnerky, priateľky, kolegyne i dôverníčky.
Prajem vám k Medzinárodnému dňu žien zdravie na tele i na duši, láskyplné
okolie a veľa, veľa energie na každodenné povinnosti.
Niet pochýb, že ženská polovica ľudstva je tiež priebojná a silná. Sviatok
žien sa totiž spája so ženskou angažovanosťou a vytrvalosťou. MDŽ je medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN k výročiu štrajku newyorských
krajčírok v roku 1908.
Dátum 8. marec sa ustálil až po 1. sv. vojne najmä pod vplyvom veľkej
demonštrácie v Petrohrade v roku 1917.
Pred prvou svetovou vojnou vytýčili ženy predovšetkým tieto požiadavky:
- volebné právo,
- osemhodinový pracovný čas,
- zlepšenie špeciálneho zákonodarstva.
Milé žienky, prajem vám silu a energiu vlastnú len ženám, do každého
nového dňa.
Marcela Ivančová,
primátorka Svidníka

ciest, kde jednotlivé úseky ciest R4 od Prešova po hranicou s Poľskom nie
sú práve najvyššie. „V tejto súvislosti považujeme za potrebné vysvetliť,
že Zoznam investičných priorít je analytickým podkladom pre vznik
Harmonogramu priorít, v ktorom
bude k jednotlivým projektom
priradený aj finančný a časový
rámec realizácie. Dokument nie je
nemenný a mal by sa pravidelne
aktualizovať na základe dopravnej situácie po dobudovaní
infraštruktúry a vývoja socio-ekonomickej situácie v regióne,“
zdôraznil pre naše noviny poradca
ministra dopravy Ivan Rudolf. Jednotlivé úseky R4 majú podľa neho
takýto stav pripravenosti: 1. Prešov
- severný obchvat II. etapa: Vypracovaná dokumentácia pre stavebné
povolenie na plný profil (rozhodnuté
v súčinnosti s UHP); prebieha spracovanie dokumentácie pre ponuku
(medzi prioritami už nefiguruje, lebo
je vo vysokom stupni prípravy a je
to nespochybniteľný projekt). 2. Lipníky - Kapušany (priorita 5); (4km)
EIA (hodnotenie vplyvov na životné
Hovorca ministerstva Ivan Rudolf
prostredie), DUR - (dokumentácia
územného rozhodnutia), 3. Kuková - Lipníky: (priorita 91); (8km) EIA, 4.
Giraltovce - Kuková: (priorita 28); (7km) - EIA, DUR, 5. Radoma - Giraltovce:
(priorita 45); (8km) - EIA, 6. Rakovčík - Radoma: (priorita 32); (7km) - EIA,
DUR, 7. Svidník - Rakovčík: (priorita 80) ; (6km) - EIA, 8. Svidník obchvat:
zrealizovaný, 9. Ladomirová - Hunkovce: (priorita 77); (8km) - ÚR (územné
rozhodnutie), DSP (dokumentácia stavebného povolenia), 10. Štátna hranica
SK/PL - Hunkovce: (priorita 95); (8 km) - EIA.
Termíny realizácie jednotlivých úsekov budú stanovené na základe postupu prípravy projektovej dokumentácie, majetkovoprávneho vysporiadania
a vydania potrebných právoplatných rozhodnutí a povolení, a taktiež po
zohľadnení možností zabezpečenia finančných prostriedkov, potrebných na
ďalšiu prípravu a realizáciu.
(ps)
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Poliaci s výstavbou rýchlostnej cesty napredujú,
o tri roky budeme v Krosne či v Rzeszowe rýchlejšie
Píšeme o tom už aj na inom mieste dnešných novín, no zopakujeme to. Poliaci sú vo výstavbe medzinárodnej rýchlostnej cesty,
ktorá má prechádzať aj cez Slovensko, omnoho ďalej než my. V
súťaži na projektovanie a výstavbu dvoch úsekov rýchlostnej
cesty S19 Iskrzynia - Miejsce Piastowe a Miejsce Piastowe - Dukla
bolo predložených celkovo dvadsať ponúk.
Ide o súčasť medzinárodného koridoru Via Carpatia. Spomínané súťažné
konanie sa týka návrhu a výstavby rýchlostnej cesty S19 v úseku od križovatky
Iskrzynia po križovatku Dukla, ktorá je rozdelená na dve časti: návrh a výstavba rýchlostnej cesty S19 na úseku od križovatky Iskrzynia (s križovatkou) po
križovatku Miejsce Piastowe (s križovatkou),
dlhý 10,3 km, a návrh a výstavba rýchlostnej
cesty S19 v úseku od križovatky Miejsce
Piastowe (bez križovatky) po križovatku
Dukla (s križovatkou) v dĺžke 10,1 km.
Najnižšiu ponuku na cestu v úseku Iskrzynia - Miejsce Piastowe (10,3 km) predložilo
konzorcium Aldesa Construcciones Polska
Sp. z o.o. - Lider i Aldesa Construcciones
S.A. - Partner, a to 365 074 863,33 poľských
zlotých, teda podľa aktuálneho kurzu 80 185
126,7 eur. Na realizáciu tejto investície bola
pritom vyčlenená suma 579 978 658,40 poľských zlotých, teda 127 386 645,52 eur.
Ako sme už uviedli, 10,3 km dlhý úsek cesty
bude s dvojprúdovou časťou s dvoma jazdnými pruhmi v každom smere. K dispozícii
budú dve cestné križovatky (Iskrzynia a Miejsce Piastowe), pracovisko údržby
ciest (OUD) Miejsce Piastowe, inžinierske stavby v miestach prechodu cez
priečne prekážky (dva nadjazdy, päť cestných viaduktov, 11 mostov pozdĺž

rýchlostnej cesty, prechod cez cestu S19) pre stredne veľké zvieratá, priechod
pod inžinierskou stavbou pre stredné zvieratá, priechod pod inžinierskou
stavbou pre malé zvieratá), bezpečnostné zariadenia na cestách a zariadenia
na ochranu životnéh105 187 383,19 eur. o prostredia.
Najnižšiu ponuku na úsek Miejce Piastowe - Dukla (10,1 km) predložila
spoločnosť Strabag Sp. z o.o., a to 478 907 636,94 poľských zlotých, teda
podľa aktuálneho kurzu 105 187 383,19 eur. Na realizáciu tejto investície
pritom Poliaci naplánovali sumu 704 621 111,18 poľských zlotých, teda 154
763 142,43 eur.
Ako sme už uviedli, 10,1 km dlhý úsek bude s dvojprúdovou časťou s dvoma jazdnými pruhmi v každom smere. Zahŕňa výstavbu križovatky Dukla,
odpočívadlo po oboch stranách cesty pri obci Równe, inžinierske stavby v
miestach priečnych priečok (tri estakády,
päť viaduktov, šesť mostov, nadjazd pre
veľké zvieratá, dve nižšie priechody pre
zvieratá strednej veľkosti, dolný priechod
pre malé zvieratá). Cesta bude vybavená
prostriedkami na bezpečnosť a ochranu
životného prostredia na ceste.
Predložené ponuky budú vyhodnotené
podľa jasne stanovených kritérií. Poliaci
predpokladajú, že ak sa nikto proti konečnému vyhodnoteniu ponúk nedovolá,
budú zmluvy podpísané v treťom štvrťroku
tohto roku.
Dodávatelia prác budú mať 36 mesiacov
na získanie kolaudačného rozhodnutia,
teda na ukončenie výstavby niečo cez 20
kilometrov rýchlostnej cesty S19 na poľskom území, teda tesne za našou hranicou, ktorá aj nám uľahčí cestu napríklad
nielen smerom na Krosno, ale napríklad aj smerom na Rzeszow.
(ps)

Ako vidí budovanie medzinárodného koridoru Via Carpatia analytik?
Poľský sen o cestnom prepojení Baltského mora s Čiernym a
Egejským viazne na Slovensku. Maďari majú svoju časť takmer
hotovú. O téme písal minulý týždeň webový portál hnonline.sk
Portál pripomenul, že pred 11 rokmi sa sedem štátov dohodlo, že postavia
medzinárodnú autostrádu. Mala by prekrížiť Európu a spojiť Pobaltie až s
Balkánom. Takzvaná Via Carpatia má byť dlhá tritisíc kilometrov, s plánovanými
ďalšími vetvami na Bielorusko a Ukrajinu má dosiahnuť dĺžku takmer deväťtisíc
kilometrov. Jednou z krajín, ktoré na výstavbe participujú, je aj Slovensko.
Zatiaľ však nie príliš úspešne.
Kým Maďarsko svoju časť pomaly dokončuje, poľská strana
hlási, že najdlhšiu časť z celej Via Carpatie dokončí v roku
2026. To, že u nás je tempo pomalšie, môže podľa poľskej
strany spôsobiť v budúcnosti kolaps dopravy.
Rýchlostná cesta sa podľa portálu hnonline.sk mala u nás
začínať na severovýchode Slovenska, teda v našom regióne.
Následne by išla okolo Svidníka, Prešova, Košíc a ďalej na juh.
Podľa posledného sčítania dopravy z roku 2015 bola intenzita
dopravy na najväčšom hraničnom priechode do Poľska, teda na hraničnom
priechode Vyšný Komárnik - Barwinek, 2 700 vozidiel denne.
Ak by sa medzinárodná diaľnica nedobudovala, bola by podľa prognóz
poľského rezortu dopravy v roku 2035 šesťtisíc vozidiel za deň. Avšak po
dokončení Carpatie očakávajú niekoľkonásobne vyšší nárast. Analytik INEKO
Ján Kovalčík však v rozhovore pre hnonline.sk tento odhad kritizoval ako
neodborný. Podľa neho je nátlak Poľska na jednej strane neférový, keďže ich
diaľnice stoja aj pre terén výrazne menej ako tie slovenské.
Kilometre hotovej poľskej rýchlostnej cesty na tomto koridore väčšinou nepresahujú náklad 10 miliónov eur. Napríklad v prípade severného obchvatu
Prešova je cena 30 miliónov.
Na druhej strane však odborník INEKO nespochybňuje dôležitosť cesty.
Najväčší problém podľa neho nie je intenzita, ale pomer kamiónov, ktoré
svojou pomalou jazdou na úzkych cestách neraz spôsobujú kolóny. „Treba

vytvoriť riešenie, ktoré umožní predchádzať pomalé vozidlá, ale nemusí
to byť nutne štvorpruh,“ povedal Kovalčík. Ako riešenie spomína prídavné
pruhy či striedavý trojpruh.
V súčasnosti sa na tejto trase na Slovensku stavajú dve časti obchvatu
Prešova. Tento rok by do súťaže mala ísť podľa plánov aj jeho posledná
tretia časť. Plány štátu v ďalších úsekoch smerom na Poľsko sú málo známe.
Internetový portál hnonoline.sk informuje, že doteraz z úst ministra dopravy
odzneli vyjadrenia o možnom financovaní chýbajúcich 55 kilometrov R4 na
severe cez PPP projekt. Ide však o významnú investíciu, ktorej predpokladaná
hodnota je po súčte všetkých ôsmich úsekov až 900 miliónov eur.
V hodnotení Útvaru hodnoty za peniaze skončila najvyššie
cesta medzi Lipníkmi a Kapušanmi, na piatom mieste. Najnižšie zas časť Hunkovce - štátna hranica, a to na 95. mieste. A to
aj napriek tomu, že v procese príprav paradoxne vedie.
Podľa analytika inštitútu INEKO Jána Kovačíka vyrábajú
tlaky na výstavbu zo strán samospráv, ako aj okolitých krajín
nežiaduci vplyv na objektívnu priorizáciu. Nie každý úsek R4
na severovýchode Slovenska je podľa neho rovnako dôležitý.
Prvenstvo má, ako povedal Kovalčík, diaľnica medzi Svidníkom a Stropkovom.
Súčasťou cesty je úzky horský priechod Šarišský Štiavnik.
Tu však treba uviesť, že ide zo strany analytika o nepresnosť, keďže Šarišský
Štiavnik nie je na priamej ceste medzi Svidníkom a Stropkovom, ale medzi
Svidníkom a Giraltovcami, resp. Prešovo. „Cesta je porovnateľná so starou
cestou cez Branisko. Nemá vhodné podložie, asi pred šiestimi rokmi
sa síce pomerne nákladne rekonštruovala, opäť však nie je v dobrom
stave,“ povedal Ján Kovalčík na margo cesty cez horský priechod Šarišský
Štiavnik. Rovnako vytypoval úsek hneď za Prešovom, Lipníky - Kapušany, nie
však za odhadovanú sumu 100 miliónov eur za štyri kilometre.
Na kilometer by to teda znamenalo 25 miliónov, čo je podľa odborníka
vzhľadom na to, že v tom nie je zahrnutý tunel, neprípustné. Skonštatoval to
webový portál hnonline.sk
(pn)
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Pandémia prináša aj záťaž na psychiku v rôznych podobách
Psychiater Gabriel Kleban: „Pacienti bojujú s úzkosťami,
depresiami, u mnohých sa aktivuje psychóza“
Pandémia sa podpisuje aj na psychike ľudí. Čoraz viac ľudí
zostáva bez práce, klesá im príjem, a oprávnene majú obavy z
budúcnosti. Veľa ľudí zostáva v sociálnej izolácií, deti sa učia
z domu a seniori už mesiace nevideli svojich blízkych. Na túto
tému sme sa zhovárali s lekárom psychiatrickej ambulancie
Polikliniky MEDIC SK vo Svidníku Gabrielom Klebanom.
Podľa viacerých medializovaných
informácií a prieskumov sa počas
pandémie zhoršil psychický stav
Slovákov. Aká je situácia v regióne
pod Duklou? „Aj v našej ambulancii
cítime dopyt po našich službách.
Čiže v globále odpoveď je, že pandémia so sebou prináša aj záťaž
na psychiku v rôznych podobách,“
ozrejmil psychiater Gabriel Kleban.
S akými problémami sa boria
ľudia? Čo všetko ich trápi? Viacerí
prichádzajú o prácu, má to vplyv na
ich psychický stav? Ľudia sú na maródkach a trpia stratou príjmu, vplýva
to na ich zdravie? S akými prípadmi
sa stretávate Vy? S čím „bojujú“ Vaši
klienti? Má teda COVID-19 dopad
na duševné zdravie? S takýmito
otázkami sme sa obrátili na odborníka
Gabriela Klebana. „Na dane otázky
odpovedám, že áno. Všetko sú
to stresové faktory, ktoré môžu
byť spúšťače duševných porúch.
Následne pacienti bojujú s úzkosťami, depresiami, u mnohých sa

aktivuje psychóza a u starších ide
o problémy s pamäťou.“
Koronavírus „zatvoril“ a izoloval
aj seniorov. Mnohí dlhé mesiace
nevideli svojich príbuzných. Istotne
koronavírus a pandémia zanechali
stopy aj na krehkom zdraví seniorov.
„To je osobitá a zraniteľná časť
populácie, ktorá ma isté predstavy
o prežití seniorského veku v kruhu
svojich najbližších a teraz to nie je
mnohým dopriate. Ale významným
problémom je aj ich somatický stav
a pridružené ochorenia. To všetko
dokopy neprospieva duševnému
zdraviu seniorov,“ doplnil Gabriel
Kleban.
Vedci zistili, že u pacientov, ktorí
prekonali COVID-19 následne diagnostikovali do 3 mesiacov aj nejaké
psychiatrické ochorenie. Najčastejšie
išlo o úzkosť, nasledovali poruchy
nálad, vyskytla sa aj nespavosť, psychotické ochorenia a demencia.
Aj v prípade, že ste pred tým psychiatrickým ochorením netrpeli, po

prekonaní COVIDu-19 je vraj podľa
štúdie až dvojnásobne vyššie riziko,
že sa psychické ochorenie objaví.
Psychiatra Gabriela Klebana sme sa
pýtali aj na to, či vplýva prekonanie
ochorenia na psychiku. „Odpovedal
by som informáciami z renomova-

Viacerí ľudia v týchto dňoch siahajú
po liekoch na upokojenie. Doslova
takých, aké nájdu... Je to bezpečné?
Najmä a možno aj v množiacich sa
prípadoch v kombinácií s alkoholom...
„Nie je. Už samotný jeden liek

ného pracoviska v Prahe. Výsledky
štúdie na cca 6000 ľuďoch jasne
ukázali, že prevalencia tých, ktorí
vykazovali aspoň jednu aktuálnu
duševnú poruchu, stúpla z pôvodných 20,02 % v roku 2017 na
29,63 % v roku 2020 cez pandémiu
covid-19.
Prevalencia ako veľkej depresie,
tak rizika suicidia stúpla na trojnásobok a prevalencia úzkostnej
poruchy sa takmer zdvojnásobila.
Prevalencia porúch spojených s
užívaním alkoholu bola v roku 2020
približne rovnaká ako v roku 2017,
avšak bol pozorovaný výrazný
vzostup týždenného opíjania sa
(binge drinking behaviour) z 4,07 %
na 6,39 %. Podobne a porovnateľne
dáta môžeme čakať aj u nás,“ dodal
Gabriel Kleban.
Rúško, respirátor, odstup a hygiena
rúk sú na každodennom poriadku
týchto dní. Nielen fyzické zdravie, ale
aj psychické zdravie však potrebujú
istú prevenciu. Čo odporúča svidnícky
psychiater pre dobré psychické zdravie? Je to oddych, cvičenie, spánok,
zdravá strava alebo... ? „Čo odporučiť? Mimo menovaného v otázke,
venovať sa koníčkom, filtrovať
informácie ktorým nerozumiem.
Keď sa hrá futbal každý je tréner,
keď je covid každý je imunológ,
lekár... a vyhýbať sa mediálnym
ošiaľom ako naposledy informáciám o zázraku menom ivermektín,
a samozrejme, čas so svojimi najbližšími venovať im a nie novým
technológiám.“

môže vyvolať nežiaduce účinky. Ja
osobne som videl alergickú reakciu
aj na vitamín C. A kombinácie alkoholu a psychotropných látok, tak
to je na jedno veľké rozprávanie,
nedoporučoval by som to kombinovať,“ odpovedal Gabriel Kleban.
Ľudia majú tendenciu vyhľadať odbornú pomoc až vtedy, keď už ide o
vážne psychické problémy. Kedy by
mali ľudia vyhľadať pomoc psychológa alebo psychiatra? Existuje tu
možno nejaká prevencia? Teda ako
predchádzať horšej psychiatrickej
diagnóze... Po akých príznakoch
vyhľadať pomoc?
„Vyhľadať lekára pri psychických
ochoreniach je najľahšie vtedy,
keď cítim, že to potrebujem. To
znamená pacient musí byť k sebe
kritický, že to sám bez pomoci
nezvládne ale mnohé duševné
poruchy potrebujú aj pomoc od
najbližších. Stále si myslím je lepšie niečo zveličiť ako zanedbať,“
uzavrel Gabriel Kleban.
Nuž a v závere nás zaujímalo či
k psychiatrovi je potrebný výmenný lístok. Alebo ako má človek s
problémami kontaktovať psychiatra
v týchto dňoch? „Výmenný lístok
nepotrebujeme a k nám sa dá nahlásiť osobne alebo na webe máme
stránku s možnosťou kontaktu.
Aj keď upozorňujem, že teraz
pociťujeme zvýšený tlak aj na
seba a nedokážeme naraz pomôcť
všetkým, čiže bohužiaľ aj u nás sú
čakacie doby.“
(ks)
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V dome sv. Jozefa zriadili nocľaháreň
Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodín vo Svidníku už od
svojho začiatku v roku 1997 pomáha ľuďom v núdzi, hlavne
ľuďom bez strechy nad hlavou. Až doposiaľ táto forma pomoci
bola hlavne vo forme ubytovania na dobu určitú v útulku, pričom
od svojho začiatku sa pomohlo viac ako 350-tim ľuďom, zväčša
Svidníčanom a ľuďom z okresu Svidník.
Ako sa menila doba, menila sa aj štruktúra prijímateľov sociálnej pomoci. Na
začiatku to boli odchovanci detského domova, ktorí po dovŕšení dospelosti
opustili detský domov, no nemali sa kde vrátiť. Postupne sa táto situácia vyriešila, ale začali pribúdať ľudia so závislosťami, hlavne na alkohole. Po nich
vznikla potreba pomáhať ľuďom bez domova, či ľudom po prepustení z výkonu
trestu. V posledných rokoch sú to invalidní dôchodcovia, ktorí sa po pobyte
v nemocniciach nemajú kde vrátiť a zároveň ich príjem je nízky nato, aby ich
prijali do zariadení sociálnych služieb určených pre ich druh postihnutia. Do
tejto vzorky patria s podobnými životnými problémami aj psychiatrickí pacienti,
ktorí sa nemajú po liečení (väčšinou dlhodobom), kde sa vrátiť. Do poslednej
„najnovšej“ vzorky ľudí v núdzi pribúdajú rodiny s deťmi, ako aj ľudia, ktorí z
rôznych príčin prišli o byt alebo dom. Väčšina z nich je exekuovaná.
***
ĽUDIA, KTORÍ DOPLATILI NA PANDÉMIU
Úplne najčerstvejšiu skupinu prijímateľov sociálnej pomoci v našom zariadení tvoria ľudia, ktorí doplatili na okolnosti súvisiace s pandémiou Covid-19.
Sú to napríklad ľudia, ktorí pracovali, no pandemické opatrenia dopomohli k
zatvoreniu firiem, kde pracovali a oni sa museli vysťahovať z ubytovní, kde
žili. Do tejto skupiny Covid patria aj ľudia, ktorí nemajú kde ísť kvôli nutnosti
absolvovať karanténu. Nemajú ani kde túto karanténu prežiť.
Platí, že každý nový uchádzač o pomoc v našom (a každom inom) zariadení sociálnych služieb musí na vstupe do zariadenia absolvovať ochrannú
karanténu a až potom, po negatívnom
teste na Covid 19, sa môže začleniť
medzi ostatných prijímateľov. Tento istý
postup platí aj pre našich prijímateľov,
ktorí musia ísť do nemocnice. Návrat
z nemocnice je obrovským rizikom pre
zanesenie vírusu medzi prijímateľov.
Preto musí každý takýto pacient po
návrate absolvovať karanténu a test.
***
POMOC ĽUĎOM, KTORÍ
PRESPÁVAJÚ, KDE PRÍDE
Na záver spomeniem ľudí, ktorí
nemajú kde bývať a nechcú prijať ponúknutú pomoc v našom útulku, lebo
by museli dodržiavať isté pravidlá. Títo
ľudia prespávajú kde príde, hlavne v
poškodenej budove bývalého infekčného oddelenia vo Svidníku (budova
nad centrálnym príjmom). Keďže sme
túto situáciu dlhodobejšie riešili, aj s
predstaviteľmi mesta Svidník, rozhodli
sme sa takýmto neprispôsobivým ľuďom ponúknuť pomoc ubytovania na
najnutnejší čas v nocľahárni. Takáto
pomoc vychádza z teórie Housing first,
čo znamená, že pomáhajme každému
tak, že ako prvé mu dajme bývanie.
***
PODMIENKY PRIJATIA DO NOCĽAHÁRNE
Nocľaháreň sme zriadili v budove domu sv. Jozefa, pričom má samostatný
vchod a vlastné sociálne zariadenie, aby klienti neprichádzali do kontaktu s
prijímateľmi sociálnej pomoci v útulku. Pre prijatie človeka do nocľahárne
platí:
- prijatý môže byť len človek, ktorý nie je pod vplyvom alkoholu alebo iných
omamných látok
- prijatý je len na jednu noc, ktorú si vopred zaplatí podľa platného cenníka (od
0 € do 2 € za jednu noc podľa individuálnych možností a ponúkanej stravy)
- v cene za prenocovanie má okrem postele a sociálneho poradenstva aj
sprchu a jedno jedlo, za príplatok si môže pridať viac stravy, či pranie.

Podľa Mareka Feka úplne najčerstvejšiu skupinu prijímateľov sociálnej pomoci v tomto zariadení tvoria ľudia, ktorí
doplatili na okolnosti súvisiace s pandémiou Covid-19
- prevádzka nocľahárne je v čase od 19. do 8. hodiny nasledujúceho dňa
- na pobyt v nocľahárni nie je nárok
- nocľaháreň má slúžiť pre obyvateľov mesta a ľudí zdržiavajúcich
sa dlhodobo na území mesta
- Nocľahárnik môže v prípade potreby požiadať o nutné oblečenie a obuv.
V súčasnej pandemickej situácii je pohyb týchto ľudí v našom
zariadení ošetrený vnútornou smernicou tak, aby nedošlo k
šíreniu nákazy Covid. Zatiaľ je dodržiavanie pravidiel Covid 19
úspešné, keďže nikto z našich prijímateľov a zamestnancov
nebol nakazený.
***
FORMA POMOCI
Týmto chcem vyzvať obyvateľov Svidníka, aby dobre zvážili, ak
chcú pomáhať týmto ľuďom, akou formou im pomôžu. Skúsenosť
ukazuje, že finančný dar pri žobraní im pomáha naďalej žiť v
takomto nedôstojnom spôsobe života. Naopak, ak sa takýto,
slobodu milujúci, človek začne socializovať, je veľká šanca, že
sa ho podarí zachrániť z ulice.
Verím, že tieto informácie pomôžu tým, ktorí sú v kríze, no aj tým, ktorým
vadí situácia života ľudí na ulici.
Ak sa nájdu záujemcovia o pomoc v tejto sociálnej oblasti, či už vo forme
dobrovoľníctva, finančnej podpory, alebo inej pomoci, naše kontaktné údaje
sú na stránke www.spodmar.sk.
Veľmi účinne môže pomôcť každý aj tým, že poukáže svoje 2% zo zaplatenej
dane na činnosť nášho charitatívneho zariadenia. Tlačivo a informácie sú
tiež na stránke www.spodmar.sk. Ďakujeme za každú pomoc, každý skutok
pokánia.
Marek Fek
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Drôtované kraslice Svidníčanky Jany Mihaličovej sú výnimočné a nezvyčajné
„Veľakrát vám praskne vajíčko v strede práce a pár hodín času je stratených“
Veľkonočné obdobie je časom, kedy sa všetci tešíme z príchodu jari. Počas tohto slávnostného obdobia si príbytky zdobíme
veľkonočnými dekoráciami. Svidníčanka Jana Mihaličová svoj
domov mení podľa ročných období. Nuž a v jej príbytku nesmie
chýbať ani drôtená krása.
DOMOV MENÍ PODĽA ROČNÝCH OBDOBÍ
„Náš domov sa mení podľa ročných období. Patrím medzi ženy, ktoré žijú
kolobehom prírody, sviatkov roka a zvykov. Mením farebné dekorácie, záclonky, kvety. V tomto jarnom období si prinesiem domov konáriky, bahniatka a
ozdobíme si ich kraslicami, kvetinkami a rôznymi drobnými dekoráciami. Stalo
sa už zvykom ozdobovať si dvere vlastnoručne vyrobeným venčekom. Svet
na jar je farebnejší, vyvoláva dobrú náladu, ovplyvňuje atmosféru domova,
v ktorom sa chceme cítiť čo najlepšie,“ povedala pre Podduklianske novinky
Jana Mihaličová.
***
DRÔTOVANIE KRASLICE TRVÁ OD DVOCH HODÍN AŽ PO PÄŤ DNÍ
K Veľkej noci nepochybne patria kraslice. Tie z dielne spomínanej Svidníčanky predsa len medzi ostatnými vynikajú. „Ľudia, ktorí tradične zvykli navštevovať regionálne výstavy kraslíc ma poznajú ako jedinú drotárku v tomto
stropkovsko-svidníckom regióne. Preto moje drôtované kraslice sú výnimočné
a nezvyčajné, sú takí, ktorí ma obdivujú, sú aj takí, ktorí povedia, že dávajú
prednosť tradičnejším krasliciam. Moja technika drôtovania je časovo náročná,
presná, trpezlivá. Jedna pani mi raz v skanzene povedala, neukazujte, neučte
iných, ja viem, že málokto by zostal pri tejto technike. Drôtovanie kraslice trvá
od dvoch hodín až po päť dní, niekedy je to jedna kraslica za týždeň, to je
láska k ľudovému umeniu, v žiadnom prípade tu nemožno hovoriť, že je to
predajný kúsok,“ ozrejmila Jana Mihaličová.
Pýtali sme sa aj na to, prečo si zvolila práve takúto netradičnú a náročnú
techniku zdobenia. Prečo vajíčka odrôtuje alebo lepšie povedané poopletá
drôtikom... „Drotárstvo ako tradičné remeslo nebolo typické pre región, v
ktorom žijeme. Ja som vyštudovala slovenský jazyk a etnológiu v Nitre, kde
sme sa v odbore etnológia (folkloristika, múzejníctvo) venovali viacerým remeslám ako je drotárstvo, paličkovanie, tkanie, bábiky zo šúpolia. Mňa najviac
očarilo drotárstvo, je to časovo náročná technika, výnimočná, ktorú som si
priniesla tu na Šariš a Zemplín, pretože ja rada robím veci, ktoré prinášajú
niečo nové v zmysle, také niečo som ešte nevidel. Drotárstvu sa venujem
18 rokov, svoje remeslo podávam ďalším na akciách v skanzene, na POS,
v školách, na workshopoch pre cudzincov, robí mi to veľkú radosť,“ doplnila
Jana Mihaličová.
***
JE NÁROČNÉ OBALIŤ VAJÍČKA DO DRÔTU?
Čo myslíte, je to náročné svojim spôsobom obaliť vajíčko do drôtu? Veď
predsa ide o krehkú škrupinku. „Ó, veľa času pretieklo, pokým som bola so
svojou drôtovanou kraslicou spokojná. Veľakrát vám praskne vajíčko v strede

Kraslice z dielne Svidníčanky Jany
Mihaličovej medzi ostatnými vynikajú
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Drôtované kraslice Svidníčanky Jany Mihaličovej sú výnimočné a nezvyčajné
práce a pár hodín času je stratených. Potom hľadám niečo, ako drôtovaný
obal využiť, niekedy sa nájde vajíčko s rovnakým tvarom, niekedy poputuje
na kameň či iný predmet. Okrem kraslíc odrôtujem kamene, ktoré mením
na motýle, kvety, drôtujem vázy, fľaše, nádoby, všeličo sa dá, inšpirácie sú
všade okolo nás.“
***
TOTO UMENIE SI VYŽADUJE ČAS A TRPEZLIVOSŤ
Toto umenie si okrem trpezlivosti vyžaduje aj čas. Koľko času potrebuješ
na jedno vajíčko? „Ako som už spomínala, záleží to od vzorky, pre ktorú sa
rozhodnem, či použijem len drôt alebo či navliekam aj drobné koráliky. Riedky
vzor trvá dve hodinky, hustá vzorka s korálikmi trvá pár hodín po večeroch.
Teraz som sa pustila do vajíčka z emu od Maje Soročinovej a ešte má čaká
pštrosie, to sú výzvy na mesiace práce. Minulý rok som sa stretli s Majou a
skúsili sme spojiť naše techniky. Drôtované vajíčko Maja dozdobila voskom,
vznikla skvelá spolupráca, dúfam, že sa opäť stretneme, aby sme si boli
navzájom inšpiráciou,“ spomenula Jana Mihaličová.
Je viac ako pravdepodobné, že aj tieto Veľkonočné sviatky budú poznačené
koronavírusom. Svidníčanky Jany Mihaličovej sme sa pýtali aj na to, aký má
recept či radu na to, aby sme sviatky či obdobie pred nimi prežili s pohodou a
pokojom v duši... Ako trávi tieto večery, keď v podstate nemôžeme spoločensky
žiť... Čo by si poradila našim čitateľom? „Každý človek sa musí naučiť žiť sám
so sebou. Odborníci nám radia zamestnať myseľ, pestovať nejaké koníčky,
venovať sa sebe, stíšiť sa. Ja som veľmi spoločenský tvor, rada rozprávam,
učím, tvorím, chýba mi práca, kino, divadlá, múzejné akcie. Verím, že raz sa
všetko vráti do starých koľají...
***
DOMOV OÁZA POKOJA
Domov je pre mňa oáza pokoja, venujem sa hlavne svojim dcéram, učím ich

dívať sa pozitívne na tento svet aj v čase koronavírusu. Ukazujem im, koľko
času pre nich teraz máme, hráme spoločenské hry, varíme, pečieme spolu.
Keď si vyhradím čas pre seba, tak si čítam, drôtujem (nikdy som nemala toľko
drôtených kraslíc v predveľkonočnom čase), pozriem si dobrý film, idem do
prírody, venujem sa svojim žiakom. Teší ma žiť, nikdy sa nevzdávam a tí,
ktorí ma poznajú, vedia, že to nie je fráza, ktorou by som sa prezentovala.
Život nie je ľahký, ale krásny. Starám sa o svojich rodičov, zavolám, nosím
nákupy, zatelefonujem známym a je príjemné, keď mi povedia, ako sú radi,
že ma počujú.
Veľká noc je o Bohu, o zvonuzrodení života, som veriaca a všetko, čo k
Veľkej noci patrí, zachovávam, predávam svojim dcéram, pretože žiť s Bohom
je ľahšie,“ uzavrela Jana Mihaličová.
(ks)

Obaliť vajíčko do drôtu dá zabrať, niekedy to
trvá aj päť dní...

Nielen krehké škrupinky zdobí drôtovaním, ale aj
takéto dekoratívne predmety zdobia jej domov
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Online na hodine dejepisu v Múzeu holokaustu v Seredi
Vo štvrtok 4. marca si žiaci 9. ročníka Cirkevnej
základnej školy sv. Juraja ozvláštnili hodinu dejepisu prostredníctvom online prednášky p. Vanka na
tému: Naftaliho príbeh. Virtuálnou prehliadkou sa
dostali do expozície Múzea holokaustu v Seredi,
mali možnosť nahliadnuť na dobové exponáty z
čias deportácie Židov a vypočuť si autentický príbeh
prežitia jedného z nich - Naftaliho. Pútavou formou
sa žiaci dozvedeli o historických súvislostiach z tohto
obdobia a v závere boli pre nich pripravené zaujímavé aktivity z prednášky a interaktívny kvíz.
(czš)

Online literatúra s Podduklianskou knižnicou
Vo štvrtok 4. marca mali žiaci 5.b zo ZŠ 8. mája vo Svidníku online hodinu literatúry. Zvykli sme si hodiny literatúry spestrovať
návštevou neďalekej Poddulianskej knižnice vo Svidníku.
A keďže to v dnešných koronačasoch nie je možné, Podduklianska knižnica prišla k nám na online hodinu. Medzi žiakov zavítala Jaroslava Miňová,
pracovníčka Podduklianskej knižnice, pri príležitosti Medzinárodného dňa
materinského jazyka, ktorý si pripomíname každoročne 21. februára.
Ako žiakom povedala pani Miňová, Medzinárodný deň materinského jazyka
bol vyhlásený, aby nám pripomínal jazykovú a kultúrnu rozmanitosť a viacjazyčnosť sveta. Medzi základné hodnoty patrí právo všetkých ľudí hovoriť
svojím rodným jazykom. Ďakujeme Jaroslave Miňovej a riaditeľovi Podduklianskej knižnice Kamilovi Beňkovi za zaujímavú prezentáciu.
Ingrid Fedorkovičová

Na štvorkolke, bez vodičáku Zomrel duchovný Peter Humeník
a s alkoholom v krvi
25 ročný muž z obce Okrúhle bol povereným príslušníkom
Okresného dopravného inšpektorátu vo Svidníku obvinený z
prečinu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.
V nedeľu 28. februára popoludní ako vodič viedol štvorkolku napriek tomu,
že nie je držiteľom príslušného vodičského oprávnenia. Na miestnej komunikácii v obci Valkovce, pred jedným z rodinných domov bol policajnou hliadkou
kontrolovaný a bol aj podrobený dychovej skúške. Výsledok bol pozitívny,
presiahol hodnotu 2 promile. Mladík bol policajnou hliadkou obmedzený na
osobnej slobode.
(krpz)

10. februára 2021 zomrel dekan, o. mitr. prot., Mgr. Peter Humeník, duchovný
správca pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom.
Peter Humeník sa narodil 5.3.1954 v obci Medvedie vo Svidníckom okrese.
Štúdium ukončil na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove. Po vysvätení za kňaza (16.3.1975) pôsobil v Soboši
(1975-1981) a dvanásť rokov v Bajerovciach
v Sabinovskom okrese (1981-1993). Od
1.7.1983 bol duchovným správcom pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom. Počas
svojho duchovného pôsobenia ukončil výstavbu nového pravoslávneho chrámu sv.
Cyrila a Metóda, pričinil sa aj o dovŕšenie
maľby jeho interiéru. Má zásluhu na vzniku a
činnosti cirkevného zboru, ktorý počas svojej
28-ročnej existencie vystupoval na rôznych
cirkevných slávnostiach a duchovných
festivaloch vrátane na Festivale duchovnej
piesne v Snine. S jeho menom je spätá realizácia tradičných Vianočných ekumenických
koncertov v Humennom (21). Zaslúžil sa o
to, že v humenských základných a stredných
školách sa zaviedla výučba pravoslávneho
náboženstva. Rozvíjal rozsiahlu prácu s mládežou, vyše dvadsať rokov
organizoval letné mládežnícke tábory vrátane v Komárňanskom kláštore,
poznávacie pochody a púte. Jeho zásluhou bol postavený Sväto-Ondrejský
kríž na humenskom vojenskom cintoríne.
Za jeho rozsiahlu činnosť mesto Humenné mu udelilo Cenu primátora mesta
za ekumenizmus (2010).
Svojou rozsiahlou a činorodou prácou o. Peter Humeník získal si autoritu u
veriacich, obyvateľov а samosprávy mesta Humenné.
Vičnaja jomu pamjať!
(-mi-. Noviny „Nove žyťťa“, Prešov, 26.02.2021, č, 4, s. 6.)
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Odpočty energií - Čo ukázala koronakríza?
V rámci koncoročných odpočtov je ideálne, ak sa odpočet meračov v celom bytovom dome zrealizuje počas jedného termínu,
ideálne v jeden moment. Rozpočítanie je tak medzi vlastníkmi
spravodlivejšie.
OBAVY Z NAKAZENIA
V bytových domoch, kde ešte nemajú merače na diaľkové odčítanie spotrieb,
sú vlastníci povinní sprístupniť byt odpočtovej službe. V čase koronakrízy sa
k tomuto pridružili ďalšie problémy - obavy užívateľov bytov z nakazenia.
No nechať odpočtovú službu za dverami aj opakovane sa určite nevyplatí.
Ak sa bude musieť podľa zákona vypočítať náhradným spôsobom, vlastníka
bytu to môže vyjsť drahšie ako keď byt sprístupní.
OVPLYVŇOVANIE MERAČOV VODY
V rámci odpočtov je stále aktuálnou aj téma ovplyvňovania meračov vody - tu
platí, že každé ovplyvňovanie vodomeru vlastníkom bytu znášajú v konečnom
dôsledku len jeho susedia v rámci bytového domu. Každé takéto ovplyvňovanie vodomeru následne zvyšuje výšku koeficientu v celom bytovom dome.
Mnohí domovníci, alebo predsedovia spoločenstva vedia, aké je náročné
preukazovať neoprávnenú manipuláciu a ovplyvňovanie vodomeru vlastníkovi
bytu. Ak sa však preukáže, že spotrebiteľ ovplyvňoval, resp. neoprávnene
manipuloval s vodomerom na teplú vodu, spotrebná zložka sa mu určuje vo

výške 3 násobku priemeru na byt, t.j. 300 % navýšenie priemernej spotreby
v objekte rozpočítania.
VODOMERY S DIALKOVÝM ODPOČTOM
Tento problém razantne rieši osadenie vodomerov s diaľkovým odpočtom.
Pri osadení vodomerov v bytových domoch elektronický systém zistí a ohlási
nezrovnalosť na vodomere, jeho manipuláciu, spätný tok a pod. Kontrolu
meračov a merania vykonáva systém vždy opakovane, diaľkovým spôsobom.
Systém diaľkového odpočtu odhalil neoprávnené nakladanie s vodomermi,
ovplyvňovanie magnetmi, poruchy vodomerov, pričom to vie systém odhaliť
aj bez nutnosti vstupu do bytu vlastníka. Veľmi dôležitou vlastnosťou systému je tak aj preventíva - žiaden užívateľ bytu pri vedomí, že bude okamžite
odhalený, nebude podstupovať riziko sankcií pri neoprávnenom ovplyvňovaní
(až 300 %) a predovšetkým hanbu pred susedmi, na úkor ktorých sa chce
obohacovať.
Cena vodomerov s diaľkovým odpočtom je v súčasnosti na prijateľnej úrovni,
systém je už dostupný pre všetky bytové domy a jeho výhody zvyšujú bytový
komfort a zároveň úsporu nákladov pri efektívnom odhaľovaní porúch alebo
manipulácií vodomerov susedmi.
Konkrétne informácie ohľadom diaľkových odpočtov, montáže a cenách
sme poskytli predsedom spoločenstiev vlastníkov bytov, ktorí môžu následne
poinformovať svojich členov.
Osadením meračov s rádiovým zberom údajov sa zároveň splní zákonná
povinnosť, Smernica Európskeho parlamentu č. 2018/2002/EÚ zavádza
povinnosť diaľkového odpočtu energií.
VÝHODY RÁDIOVÉHO ZBERU ÚDAJOV
Výhody rádiového zberu údajov môžeme zhrnúť nasledovne: rešpektovanie
súkromia užívateľov bytov, vysoká bezpečnosť prenášaných údajov do systému, vyhodnocovania a rozpočítania, vylúčenie chýb spôsobených ľudským
faktorom pri odpočtoch, odčítajú sa aj prázdne byty, nie je nutné opakované
odčítanie, nesprístupnených bytov, okamžitá kontrola odpočtu, okamžitá kontrola stavu elektronickej plomby, vykonanie odpočtu celého bytového domu
ako objektu rozpočítania naraz, v jeden moment.
Gabriel Kaliňák, riaditeľ spoločnosti

Poďakovanie
Touto cestou, teda prostredníctvom novín, sa chcem poďakovať pánovi Vančišinovi z Komárnika, ktorý mi pomohol pri uhasení vozidla v obci Hunkovce.
Ako jediný sa pristavil a pomohol mi s hasením vozidla aj napriek tomu, že
ho vo vozidle čakala manželka a malá dcéra.
Taktiež by som touto cestou chcel vyzvať občanov, ktorý 2. marca čase okolo
15 do 15.50 hod. prechádzali cez obec Hunkovce, možno si niečo všimli alebo
majú z toho času kamerový záznam, nech poskytnú záznam polícií alebo nech
volajú na číslo 158. Ďakujem.

PSK môže v budúcom školskom roku prijať 5140 deviatakov
Nastanú aj zmeny v štyroch okresoch
Prešovský samosprávny kraj môže v prijímacom konaní na
školský rok 2021/2022 prijať na stredné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 5140 žiakov končiacich ročníkov základných
škôl v Prešovskom kraji.
Od budúceho školského roka 2021/2022 sú v rámci procesu optimalizácie
schválené ďalšie zmeny v zložení stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Zmeny sa týkajú okresov Prešov,
Medzilaborce, Stropkov a Levoča.
K 1. septembru 2021 dôjde v Prešove k zlúčeniu Obchodnej akadémie a
Strednej odbornej školy podnikania. Takisto aj k zániku Strednej odbornej školy
služieb v Stropkove, ktorá bude elokovaným pracoviskom SOŠ elektrotechnickej v Stropkove. V Medzilaborciach dôjde k zlúčeniu gymnázia a strednej
odbornej školy, rovnako dôjde k transformácii Spojenej školy v Bijacovciach
na elokované pracovisko Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove.
Po novom tak kraj žiakom deviatych ročníkov základných škôl umožní štúdium na 68 župných stredných školách (po zmenách od septembra 2021),

z toho 16 gymnáziách. Aktuálne je v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 72
stredných škôl.
Stanovený najvyšší počet žiakov prijatých do prvého ročníka stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je spolu 5140, a to z celkového počtu 6525
vymedzeného pre všetky školy v územnej pôsobnosti kraja.
PSK má pre prijímacie konanie v nadchádzajúcom školskom roku k dispozícii 967 miest na gymnáziách, z toho 108 na bilingválnych a 4173 miest na
stredných odborných školách. Župné obchodné akadémie (tri budú od nového
školského roka ako organizačné zložky Spojenej školy) môžu prijať 302 deviatakov, pedagogické školy 186 a stredné zdravotnícke školy 254 deviatakov.
K dispozícii pre žiakov končiacich ročníkov je 133 miest na župných školách
umeleckého priemyslu či 52 miest na Strednej športovej škole v Poprade.
Prešovská župa sa pri prípravách na nasledujúci školský rok 2021/2022
zamerala na čo najlepšie zosúladenie svojej ponuky stredných škôl s reálnymi
záujmami žiakov a trhu práce v kraji.
Ivana Ondriová,
Oddelenie komunikácie a propagácie
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Kraj otvorí v ďalšom školskom roku tri nové odbory
Pribudnú na dvoch stredných školách v experimentálnom overovaní
Prešovský samosprávny kraj otvorí v školskom roku 2021/2022
tri nové odbory v experimentálnom overovaní. Žiaci sa budú
môcť vzdelávať v odbore technik spracovania plastov, operátor
spracovania plastov či technik pre chemický a farmaceutický
priemysel. O možnostiach štúdia na župných školách informuje
aktualizovaný webový portál kraja kampo.sk.

s ministerstvom školstva sa nám podarilo navýšiť počty žiakov v týchto
dôležitých odboroch po tretíkrát za sebou,“ doplnil Milan Majerský
Všetky dôležité informácie o stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK prináša už druhý rok školský portál www.kampo.sk. Poskytuje údaje
o aktuálnych odboroch župných stredných školách, ich krúžkovej činnosti,

V nadchádzajúcom školskom roku na dvoch stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) prebieha, resp.
začne prebiehať experimentálne overovanie nových učebných a študijných
odborov, a to v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania
a Ministerstvo školstva: Neskôr budú zaradené do siete odborov pre celé
Slovensko.
Na SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku pripravujú experimentálne overovanie v 4-ročnom študijnom odbore technik spracovania plastov
a 3-ročnom učebnom odbore operátor spracovania plastov a to pre spolu 19
uchádzačov. Zaradením odborov do vyučovacieho procesu škola reaguje na
zvyšujúci dopyt firiem po kvalifikovanej pracovnej sile pripravenej pracovať
v plastikárskom priemysle, resp. pri obsluhe vstrekovacích strojov či pri ich
nastavovaní, ako aj nastavovaní robotov.

počtoch žiakov i bohatú fotogalériu či príbehy absolventov. Jeho súčasťou
sú taktiež novinky o dianí v stredoškolskom vzdelávaní. Portál prešiel v
uplynulých dňoch aktualizáciou dát z Centra vedecko-technických informácií
SR. Webová platforma kampo.sk informuje aj o prijímacom konaní na nový
školský rok 2021/2022.
Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným
zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre
všetky odbory vzdelávania do 8. apríla. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v
prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája), v druhom termíne 10. mája
(podľa potreby aj 11. mája). Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo
nadania v rámci prijímacích skúšok je naplánované v prvom termíne 5. mája
(podľa potreby aj 6. a 7. mája) a v druhom termíne 12. mája (podľa potreby
aj 13. a 14. mája).
Ivana Ondriová, Oddelenie komunikácie a propagácie
SOŠ polytechnická J. A. Baťu vo Svite ponúkne 4-ročný študijný odbor technik
pre chemický a farmaceutický priemysel. Jeho absolvent bude schopný samostatne vykonávať činnosti spojené s uskutočňovaním fyzikálno-chemických a
biotechnologických dejov v prevádzkach i laboratóriách a realizovať presnejšie
rozbory surovín, materiálov, výrobkov či ukazovateľov životného prostredia.
Tak, ako po minulé školské roky, aj v súčasnosti kraj zaznamenáva rastúci
trend v prípade štúdia na školách so strojárskym zameraním či v oblasti
informačno-komunikačných technológií. Najžiadanejšími študijnými odbormi
ostávajú gymnázium, informačné a sieťové technológie, elektrotechnika či
programátor obrábacích a zváracích strojov, ako aj praktická sestra.
„Župa koordinuje prijímanie na stredné školy v spolupráci so stavovskými organizáciami zamestnávateľov, ministerstvami, štátnymi orgánmi,
ako aj zriaďovateľmi súkromných a cirkevných škôl. Vychádza pritom
z potrieb trhu práce v jednotlivých oblastiach ekonomiky,“ vyjadril sa v
tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský.
Výsledkom môže byť stret záujmov budúcich žiakov a ich rodičov v prípade
možnosti štúdia v konkrétnom odbore a samotné požiadavky trhu práce.
Existujú učebné alebo študijné odbory, ktoré sa zdajú byť lukratívne, ale ich
absolventi majú minimálne uplatnenie. Úlohou PSK je takýmto problémom
predchádzať. Na strane druhej sú odbory, ktorých potreba je vysoko aktuálna
a majú dlhodobú perspektívu.
„Oproti minulému školskému roku sa na školský rok 2021/2022 navýšil
počet miest v prijímacom konaní pre zdravotnícke školy, a to o vyše
19 percent. Navýšenie je výsledkom tlaku stavovských organizácií a
samotných samosprávnych krajov, ktoré si uvedomujú potrebu stredoškolsky vzdelaného zdravotníckeho personálu. V dohodovacom konaní

Anna Surgentová (1941, Lúčka), Dušan Salak (1960, Medzilaborce), Juraj
Bošnovič (1944, Habura), Jozef Pavlík (1943, Vyšný Orlík), Juraj Ščerba (1939,
Svidnička), Ing. Peter Kačuriak (1965, Rovné), Juraj Lažo (1939, Svidník),
Anna Kurejová (1964, Giraltovce), Anna Bogricová (1947, Medzilaborce),
Ing. Viliam Perát (1952, Stropkov), Anna Hanáková (1926, Svidník), Anna
Hanáková (1926, Svidník), Peter Klučár (1962, Jelka), Renata Magdziaková
(1971, Habura), Mária Lešková (1949, Križovany), Karol Haburaj (1961, Snina), Michal Hrinko (1951, Svidník), Andrej Haluška (1929, Čabalovce), Júlia
Fedorcová (1937, Bystrá), Helena Dubasová (1936, Havaj), Mária Gubová
(1953, Ňagov), Michal Horňák (1938, Borov), Milan Radomský (1954, Habura), Michal Liga (1952, Svidník), Jozef Horvat (1963, Hunkovce), Ján Hvizd
(1928, Svidník), Jozef Sontág (1954, Svidník), Božena Kasincová (1959,
Humenné), Mária Birošová (1950, Olšavka), Jozef Sivák (1960, Kružlová),
Mária Džupinová (1935, Nižná Jedľová), Michal Cina (1961, Ladomirová),
Helena Juríková (1930, Nižná Pisaná), Mária Durkotová (1946, Klenová),
Eduárd Roško (1938, Svidník), Anna Motyková (1937, Stropkov), Štefan
Šurin (1949, Stropkov), Helena Miščiková (1954, Breznica), Anna Šafranková
(1936, Vyšná Olšava).
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Touto cestou by som sa chcela poďakovať lekárovi, primátori Interného a
covidového oddelenia Nemocnice Svet zdravia vo Svidníku Marekovi Pytliakovi za záchranu môjho života a takisto za príkladnú zdravotnú starostlivosť.
Ďakujem aj sestričkám z JIS - Štefanišinovej, Hricenkovej a Baranovej.
Svetlana Jurčišinová-Kukľová

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci
oznamujeme, že nás 1. marca 2021 vo veku
nedožitých 48 rokov navždy opustil manžel,
otec, syn, synovec a bratranec
Marián Tomko zo Stročína
Ďakujeme všetkým, ktorí ste ho sprevádzali na jeho
poslednej ceste a za prejavy sústrasti.
Smútiaca manželka, deti Adamko a Eliška
a smútiaca rodina

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Odišla, ako si to osud prial,
v našich srdciach zostáva veľký žiaľ.
Prestalo srdiečko tĺcť, prestali sa ústa smiať,
budeme, s láskou na Teba spomínať...
S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci
oznamujeme, že nás 1. marca 2021 vo veku
79 rokov navždy opustila manželka,
sestra, mamka, babka a prababka
Anna Kurečková zo Svidníka
Ďakujeme všetkým, ktorí ste ju sprevádzali na jej
poslednej ceste a za prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina - manžel Ján, dcéry Helena, Jana a Ľubka s rodinami

SPOMIENKA
Osud je krutý, nevráti, čo vzal.
Zostali iba spomienky, v srdci žiaľ.
Už niet návratu a ani nádeje,
len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie.
11. marca 2021 si pripomíname rok, odkedy nás
navždy opustil milovaný manžel, otec, dedko a syn
Ján Ducár zo Svidníka
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Helena,
dcéra Ivana s rodinou, syn Ján s rodinou, dcéra
Lenka s rodinou a syn Peter, mama Anna a súrodenci Marián s rodinou a brat Milan

SPOMIENKA

SPOMIENKA
9. marca 2021 si pripomíname mesiac,
čo nás opustil náš otec, brat,
dedko a pradedko
Juraj Lažo
16. apríla 2021 si pripomenieme 5 rokov
od úmrtia našej mamky, švagrinej,
babky a prababky
Drahomíry Lažovej
Ostanú navždy v našom srdci.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

Keď umrie mamička, slniečko zájde...
v srdciach sa uhniezdi smútok a chlad.
Na celom svete nikto sa nenájde,
kto by ako mamička vedel mať rád.
Z Tvojich očí žiarila láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.

Dotĺklo srdiečko, prestalo biť,
zostali iba spomienky, v srdci žiaľ,
už niet návratu a ani nádeje,
len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie,
kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať,
spokojný spánok Ti priať a s úctou spomínať.

S veľkou a neutíchajúcou bolesťou v srdci
sme si 8. marca 2021 pripomenuli
smutný rok, odkedy nás navždy opustila
naša milovaná mamka, babka a prababka
Ing. Anna Skalská zo Svidníka

17. marca 2021 uplynie 19 rokov, odkedy nás
navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, dedko a pradedko
Michal Brudňák zo Svidníku

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichu spomienku.
S láskou a úctou spomínajú deti Eduard, Anna a Slávka s rodinami

Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Helena,
dcéry Alžbeta, Mária s rodinami
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE
MAREC: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku.
Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
13. a 14. marca: MUDr. A. Bobáková - Komenského 77/31 vo Svidníku.
Kontakt: 054/752 30 79.
Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
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
Pravoslávny chrám
Na základe Uznesenia vlády SR a platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa bohoslužby konajú stále bez účasti verejnosti.
Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto
Drahí veriaci, počas obmedzenia verejných bohoslužieb sme s vami prostredníctvom prenosu z Chrámu Božej múdrosti. Modlite sa za nás! Žehnáme vám
z Pánovho chrámu.
Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná
Sväté liturgie sa slávia na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva
SR bez účasti veriacich.
9. marca - Utorok - 07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu, Lenku a
Jozefa, 10. marca - Streda - 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa
s rod., 11. marca - Štvrtok - 07:00 + Peter, 12. marca - Piatok - 17:00 +
Peter, Helena, Ján, Anna
13. marca - Sobota - 07:00 Za zosnulých; panychída s hramotami
14. marca - Nedeľa - 09:00 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. 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. Sú tam
tiež zaujímavé videá o ľuďoch, ktorí pochádzajú z rôzneho prostredia a ktorí
našli pravé šťastie. Niektorí z nich sú vysoko kvalifikovaní odborníci a vedci,
iní boli predtým závislí od drog alebo boli vo väzení, ale zmenili svoj život.
Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie údaje
získate na tel. čísle 0918 178 485.

Kto daroval krv?
V stredu 3. marca prišlo v rámci Valentínskej kvapky krvi na Hematologickotransfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 48 bezpríspevkových
darcov:
Ján Hlavinka (88), Vladislav Čisár (67), Milan Lehotský (16), Stanislav Magera (4), Ján Vageľ (42), Regína Trebišovská (52), Milan Jakubčko (88), Milan
Oleárnik (prvodarca), Viktória Petrášová (11), Lenka Fečová (9), Miroslav
Štofa (51), Matúš Očipka (6), Vasiľ Lakata (9), Ondrej Slivka (44), Ladislav
Koudelka (8), Dana Pastyrčáková (22), Marek Senaj (10), Ján Dovičák (22),
Jaroslav Kurilla (25), Ľubomír Vorobeľ (16), Marianna Kravčuková (15), Matúš
Kozák (13), Milan Varjan (71), Michal Mihaľ (98), Dalibor Dudáš (22), Peter
Sokol (65), Patrik Ščerba (16), Peter Gibeľ (6), Iveta Gibeľová (prvodarca),
Bibiána Angelovičová (3), Ľuboš Angelovič (5), Martin Kuziak (46), Viktória
Harmadová (3), Ivona Široká (prvodarca), Brian Mikulá Maťaš (9), Tobias
Maťaš (6), Ján Rubis (94), Viera Verešpejová (31), Pavol Tchurík (14), Anna
Baníková (7), Jozef Baník (2), Alexandra Hutňanová (32), Maroš Motyka (25),
Jaromír Dudko (prvodarca), Peter Masica (7), Dávid Kurej (7), Michal Uličný
(prvodarca), Marek Stanko (2).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku

o d 8 . m a r c a 2 0 21
BRESTENSKÁ, Kristína:
Na želanie kráľa.
Bratislava, Slovenský spisovateľ
2020. 295 s.
Voľné pokračovanie knihy V rukách nepriateľa. Tentoraz je dej situovala do Edinburghu, sídla škótskeho kráľa Jakuba, a
na pozadí historických udalostí autorka
rozvinula čarovný ľúbostný príbeh s dobrodružnou zápletkou. Píše sa rok 1503.
Pred hradom Dalkeith sa zhromaždia
davy škótskych šľachticov a netrpezlivo
čakajú na sprievod Margaréty Tudorovej,
ktorá prichádza ako symbol krehkého
mieru medzi Škótskom a Anglickom.
Kirsteen MacLeodová z ostrova Skye víta
budúcu škótsku kráľovnú spolu so svojím
otcom Normanom a bratom Alexandrom.
O pár dní dostane pozvanie od kráľa
Jakuba, aby s kráľovským sprievodom
odišla do Edinburghu a stala sa dvornou dámou a spoločníčkou mladučkej
Margaréty... Kráľovo želanie je pre Kirsteen poctou, rozkazom i ťažkou skúškou zároveň. Na dvore voľných mravov bojujú o jej priazeň viacerí šľachtici,
no krátko po príchode jej začnú chodiť listy od muža, ktorý tají svoje meno a
varuje ju pred nebezpečenstvom...

TINA
Tina, vlastným menom Martina Kmeťová, rod. Csillaghová je slovenská
speváčka, no v posledných rokoch sa podieľala aj na moderovaní projektov
TV Markíza a TV Nova - Česko Slovenská SuperStar a Hlas Česko Slovenska. Narodila sa 11. marca 1984 v Prešove. Absolvovala Gymnázium Milana
Rastislava Štefánika v Košiciach. Svoju spevácku kariéru odštartovala v roku
2003. Má rada soul a černošskú hudbu, inšpiruje ju hip hop, a to aj slovenský.
Do štúdií LeCreative ju priviedol Helic, na ktorého album následne naspievala
dnes už známy hit Story, ktorý bodoval v hitparádach na celom Slovensku.
Podľa dramaturgov slovenských rádií bola najviac hranou slovenskou speváčkou a zároveň najväčší talent roku 2004.

HUBBARD, Lafayette Ronald (13.3.1911-24.1.1986)
Americký spisovateľ, zakladateľ dianetiky a scientológie. Mimo obrovského
množstva scientologickej literatúry napísal mnoho dobrodružných a vedeckofantastických diel. V mladosti veľa cestoval. Živil sa ako pilot a spisovateľ, ako
letec sa zúčastnil rôznych expedícii. Hubbard písal pre rôzne literárne časopisy
vedecko-fantastické, fantastické, detektívne, westernové a dobrodružné prózy,
poviedky, romány a jeden scenár. Používal mnoho pseudonymov. Publikoval
knihu Dianetika, moderná veda o duševnom zdraví, v ktorej opísal vlastnú psychologickú teóriu, nazývanú dianetika. V roku 2006 bol uznaný Guinnessovou
knihou rekordov za najplodnejšieho a najprekladanejšieho autora.

Tomáš vraví tete:
- Ďakujem za darček.
- To nestojí za reč.
- To si tiež myslím, ale mama
vraví, že aj napriek tomu musím poďakovať!
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Do ktorej nádoby to patrí?
Jednoduchý grafický návod kam vyhadzovať svoj odpad
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