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Úradujúci hlavný kontrolór Ivan Sagan podal sťažnosť proti voľbe
Už pred týždňom sme informovali, že Mestské zastupiteľstvo vo
a takisto sa obrátil na prokuratúru
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.
Pripomeňme, že pochybnosti priamo na zasadnutí vyslovil poslanec
Ján Vook a neskôr sa k nemu pridali
aj ďalší štyria poslanci. 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 republiky
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...
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,“ vyhlásil 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. Práve
preto sa päť poslancov svidníckeho
Mestského zastupiteľstva po skončení minulotýždňového zasadnutia
listom obrátilo na okresného 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.
Prokurátor svidníckej
Okresnej prokuratúry už
piatim svidníckym mestským poslancom potvrdil,
že ich podnet dostal na
vybavenie a pracuje na
tom.
Minulý týždeň sa na proStále ešte úradujúci hlavný kontrolór mesta Svidník Ivan Sagan pri príchode
kuratúru
obrátil aj ešte stále
na zasadnutie, na ktorom zvolili jeho nástupcu, mimochodom, brata poslanca
úradujúci hlavný kontrolór
Matúša Majdu (na fotografii za Ivanom Saganom)
mesta Svidník Ivan Sagan.

Potvrdil to v liste, ktorý zaslal nielen
primátorke a vedeniu Svidníka, ale aj
všetkým pätnástim mestským poslancom. Ivan Sagan v liste, ktorý nazval
sťažnosť, okrem iného, napísal:
„Týmto podávam sťažnosť na spôsob voľby hlavného kontrolóra mesta
Svidník, ktoré sa konalo 3.3.2021. V
čase ešte pred prípravou vyhlásenia
voľby nového hlavného kontrolóra
(pred 9.12.2020) som sa vedeniu
mesta vyjadril, že ja nebudem kandidovať na nasledujúce volebné obdobie, ale chcem svoju činnosť vo funkcií
hlavného kontrolóra ukončiť v súlade
s platnými právnymi predpismi.“ Ivan
Sagan ďalej vo svojej sťažnosti zhrnul
celý postup voľby hlavného kontrolóra, opísal pochybnosti rovnaké, na
ktoré upozornil aj poslanec Ján Vook
a na margo samotného priebehu
volieb nového hlavného kontrolóra
Ivan Sagan napísal:
„Schválená bola voľba verejným
hlasovaním. Aj keď sa hlasovalo za
jednotlivého kandidáta samostatne,
vždy to bolo to isté uznesenie č.
237/2021, keď bodom A1 sa hlasovalo o p. Baslárovi a pod bodom A2
sa hlasovalo za p. Majdu.“
Znamená to, že aj podľa Ivana
Sagana nie je pravdou to, čo tvrdí
napríklad poslanec Vladimír Kaliňák
za oboch kandidátov na hlavného
kontrolóra hlasoval preto, lebo sa
hlasovalo o dvoch samostatných
uzneseniach. Uznesenie totiž bolo to
isté a s rovnakým číslom...
Stále úradujúci hlavný kontrolór vo
svojej sťažnosti potvrdil, že „vzhľadom
na môj vek už som nekandidoval na
funkciu HK na nasledujúce obdobie
2021-2027 a svoje volebné obdobie
chcem ukončiť v súlade s platným
aktuálnymi právnymi predpismi.“
No a práve tie teraz posudzuje svidnícka Okresná prokuratúra a na jej
výsledky si musíme počkať.
(ps)
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Regionálna hygienička Helena Hrebeňaková o roku s koronavírusom v regióne

* Ako si spomína na prvého pozitívneho? * Čo bolo počas roka najťažšie? *
* Koľko máme pozitívne testovaných za rok? * Ako sme na tom dnes? *
Bola druhým človekom z nášho regiónu, ktorý vedel o prvom potvrdenom pozitívnom prípade
koronavírusu u obyvateľa regiónu. Na nej leží zodpovednosť za mapovanie, zaznamenávanie a
dokumentovanie epidémie. Ona zodpovedá a vydáva vyhlášky, ktorými stanovuje opatrenia nad
rámec tých celoslovenských. HELENA HREBEŇAKOVÁ - riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku a regionálna hygienička. Práve kolektív „hygieny,“ ako
tento úrad ľudovo nazývame, pod jej vedením,
ako sa hovorí, riadi v okresoch Svidník a Stropkov
všetko, čo priamo či nepriamo súvisí s bojom proti
koronavírusu.
S Helenou Hrebeňakovou sme sa
zhovárali na rok presne odo dňa,
keď úrady potvrdili prvého pozitívne testovaného obyvateľa regiónu
Svidníka a Stropkova na ochorenie
Covid-19. Ako je známe, bolo to v
sobotu 14. marca 2020 a tým prvým
testovaným z nášho regiónu bol giraltovský mestský poslanec. Rozhovor
s Helenou Hrebeňakovou sme začali
práve dňom, kedy sa tu celé v našom
regióne začalo - 14. marcom 2020.
Aká to bola pre vás sobota 14.
marca 2020?
„Myslím, že to bola sobota ako
každá predtým. Niečo som porobila
doma, trochu oddychovala. Až kým

nezazvonil okolo 18.
hodiny telefón od
kolegyne - epidemiologičky MUDr. Senajovej, že Národné
referenčné centrum
pre chrípku nám
nahlásilo pozitívny
výsledok na koronavírus. A keďže vy
novinári viete všetko
veľmi skoro, ďalší
telefonát s touto informáciou bol práve
od vás. Vám som
nepotvrdila, že o tom
viem, to priznávam,

ale pravdou je, že hneď po telefonáte
sme obidve išli do práce.“
Bolo treba kontaktovať pozitívne
testovaného a jeho kontakty. Vedeli
ste, ako máte postupovať, čo a ako
treba robiť? pokračovanie na str. 4

Riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom
vo Svidníku a regionálny hygienička Helena Hrebeňaková
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Regionálna hygienička Helena Hrebeňaková o roku s koronavírusom v regióne

* Ako si spomína na prvého pozitívneho? * Čo bolo počas roka najťažšie? *
* Koľko máme pozitívne testovaných za rok? * Ako sme na tom dnes? *
pokračovanie zo str. 3 „Prvé informácie, ktoré sme mali o potvrdenom
prípade, boli, že je to muž, vedeli
sme, že bol na lyžovačke v rakúskom
stredisku Ischgl, domov sa vrátil 5.
marca, doma je od lyžovačky sám,
má mierne zvýšenú teplotu, kašeľ. Nič
vážne. Takisto sme vedeli, že v tomto
lyžiarskom stredisku bol masívne rozšírený koronavírus. Aj z tohto dôvodu
sa tento muž dožadoval testovania, či
aj on nemá koronavírus. V tom čase
sa odbery vykonávali iba na infekčnej

pribúdať kontakty? Ako sa vlastne
vyvíjala situácia?
„Na parkovisku pred mestským
úradom sme sa poobliekali do špeciálnych ochranných oblekov. Na
úrade nás čakal primátor s kolegom.
Aj oni mali ochranné pomôcky, rozdelili sme sa do dvoch miestností a
začali sme obvolávať všetkých, ktorí
boli na zastupiteľstve. Pán primátor
s kolegom nám veľmi pomohli, za
čo im aj teraz chcem poďakovať.
Mali pripravené zoznamy všetkých

vydával opatrenia na zamedzenie
šírenia nákazy. Naštudované sme to
mali a myslím si, že aj v praxi sme to
zvládli výborne.“
Čo ste si vlastne vtedy v marci
minulého roku mysleli? Ako ste to
celé brali?
„Určite mi vtedy nenapadlo, že to
bude tak dlho a že koronavírus úplne
zmení naše životy. Ja osobne a aj kolegovia sme to brali úplne v pohode.
Bolo to niečo nové, ale ľudia akceptovali nariadenia, dodržiavali nariadenú

Pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva majú
za sebou rok, na ktorý takisto len tak ľahko nezabudnú
ambulancii v Prešove a boli prísne
stanovené kritériá, komu sa môže
odber vykonať. Jedným z nich bola
teplota nad 39 stupňov Celzia. Keďže tento muž mal teplotu iba mierne
zvýšenú, odber v Prešove mu nemohli
vykonať. Krajské operačné stredisko
Zdravotného záchranného systému
Prešov začalo odbery vykonávať 13.
marca, takže bol medzi prvými, ktorému priamo doma urobili stery. Vrátim
sa však naspäť a vlastne do práce
sme išli s tým, že je to "ľahký prípad"
a okrem kamarátov z lyžovačky nemá
iné kontakty. Telefonát s ním všetko
zmenil. Uviedol, že bol na mestskom
zastupiteľstve v Giraltovciach, na
ošetrení u lekára, uviedol aj ďalšie
kontakty. Do práce som preto zavolala
ďalších 3 kolegov. Kontaktovala som
primátora Giraltoviec, dohodli sme si
stretnutie v ten večer na mestskom
úrade. Dve sme so šoférom odišli
do Giraltoviec, dve kolegyne zostali
pracovať na úrade.“
Čo sa dialo ďalej? Ako začali

osôb, ktorí boli na zastupiteľstve aj
s telefónnymi číslami. Okrem poslancov sa zastupiteľstva zúčastnili
aj niektorí zamestnanci mestského
úradu. Kolegyne, čo zostali pracovať
na úrade zisťovali ďalšie kontakty. V
noci odberný tím urobil stery ďalším
dvom mužom, ktorí boli spolu na lyžovačke s pozitívne testovaným. Aj títo
dvaja muži mali potvrdené ochorenie
COVID-19.“
Vedeli ste, čo máte robiť? Aké ste
vtedy mali informácie? Predsa len
boli to začiatky koronavírusu na
Slovensku. Vedeli ste, ako musíte
postupovať?
„Áno, vedeli sme čo robiť. Epidemiologické vyšetrovanie v ohnisku
nákazy sme robili aj dovtedy. Je to
jedna z činnosti úradu, resp. odd.
epidemiológie. Navyše hlavný hygienik vydal usmernenie ako postupovať
pri výskyte ochorenia COVID-19.
Tie usmernenia sa s pribúdajúcimi
informáciami o koronavíruse aktualizovali. Takisto hlavný hygienik

karanténu. Ak by som porovnala vykonávanie protiepidemických opatrení
vtedy a teraz, tak musím povedať, že
vtedy to bolo ľahšie.“
Zdá sa, akoby práve koronavírus
zmenil aj činnosť regionálnych
úradov verejného zdravotníctva...
Cítite to rovnako?
„Počas prvej vlny sme ochorení
COVID-19 nemali veľa. Viac sme sa
zamerali na kontrolu dodržiavania
nariadených opatrení, či už obchodov,
alebo prevádzok poskytujúcich služby.
Situácia sa rapídne zhoršila koncom
septembra, kedy sme mali nahlásenú
prvú pozitívne testovanú osobu zo
svadby, ktorá sa konala v Stropkove.
Epidémia mala nadregionálny charakter, svadby sa zúčastnili hostia z
rôznych časti Slovenska, dokonca aj
z Česka. O niekoľko dní bol nahlásený pozitívny prípad z ďalšej svadby.
Ochorenie sa rozšírilo do rôznych
podnikov, zariadení, škôl, neobišlo
ani verejnú a štátnu správu, školy,
zariadenia sociálnych služieb. Na

zvládnutí pandémie pracovali všetci
zamestnanci nášho úradu. Pracovali
sme dlho do večera, každý víkend
sme mali pracovný. Myslím, že prácu
sme mali dobre zorganizovanú. Jedni
kolegovia vykonávali trasovanie, ďalší
administratívne spracovávali nariadenie karanténnych opatrení, teda
rozhodnutia a zápisnice o epidemiologickom šetrení, ďalší to evidovali
v informačnom systéme, skenovali a
posielali to lekárom prvého kontaktu,
pozitívne testovaným osobám a ich
kontaktom.“
Neboli to ľahké týždne a mesiace,
o tom niet pochýb. Čo možno bolo
najťažšie, najhoršie?
„Asi keď nám začali pribúdať mŕtvi
a potom keď okres Svidník bol najhorší na Slovensku Bolo to tesne
pred Vianocami, mali sme najvyššiu
chorobnosť na 100 000 obyvateľov.
Zasadal Krízový štáb okresu Svidník, sprísňovali sme opatrenia a
zakázali sa aj bohoslužby. Bolo to
ťažké rozhodnutie, lebo to bolo pred
vianočnými sviatkami, ktoré sú kresťanskými sviatkami, ale urobili sme to
pre ochranu zdravia ľudí.“
Vráťme sa ešte na chvíľu k tej
mravenčej práci, keď ste ľuďom telefonovali a oznamovali, ako majú
postupovať, lebo boli pozitívne
testovaní?
„Niektorí pozitivitu očakávali,
pretože mali príznaky, niektorí boli
prekvapení, pretože žiadne príznaky
nemali. Potom stres, strach čo bude
ďalej, ako to zvládnu. Reakcie ľudí
sú rôzne.“
Ako sa vlastne vyvíjali počty
pozitívne testovaných od toho 14.
marca 2020?
„Ako som už spomínala, prvú vlnu
sme zvládli dobre, ochorení nebolo
veľa. Nárast začal v septembri, potom
trošku pokles a ďalší výrazný nárast
v decembri s vyvrcholením počas
Vianoc. Od polovice januára sme sa
držali celkom dobre a od začiatku
marca sa situácia v okrese Svidník
opäť zhoršuje. Čo sa týka počtu, tak v
okrese Svidník od začiatku pandémie
sme zaznamenali 4 036 pozitívne testovaných, z toho PCR testom 2 434 a
Ag testom 1 602. Okres Stropkov bol
a aj v súčasnosti je na tom lepšie. Z
toho okresu sme zaznamenali 2 363
pozitívne testovaných osôb, z toho
PRC testom 1 387, Ag testom 976.“
Priamo na regionálny úrad verejného zdravotníctva vám na pomoc
prišli aj vojaci. Čo je ich úlohou?
„Požiadavku sme mali na 2 vojakov,
prišli v novembri a stále sú dvaja.
Dokončenie na str. 5
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Regionálna hygienička Helena Hrebeňaková o roku s koronavírusom v regióne

* Ako si spomína na prvého pozitívneho? * Čo bolo počas roka najťažšie? *
* Koľko máme pozitívne testovaných za rok? * Ako sme na tom dnes? *
dokončenie zo str. 4 Vykonávajú
administratívne práce, spracovávajú
rozhodnutia, skenujú ich a posielajú. V prípade potreby aj telefonujú
kontaktom. Sú veľmi nápomocní a
šikovní.“
Istotne prijímate aj podnety od
ľudí. Čoho sa týkajú najviac? Hlásia vám nedodržiavanie opatrení?
„Najviac sťažností je na otvorené
reštaurácie a bary, potom na nedodržiavanie karantény. Ľudia nás upozorňujú na to, že prevádzkovatelia majú
zamknuté a návštevníkov púšťajú do
zariadení podľa toho, či ich poznajú
alebo nie, niektorí majú nainštalované

pri vstupoch aj kamery.
Návštevníkov si takýmto
spôsobom „vyberajú.“
Bohužiaľ, v takýchto prípadoch sme bezmocní. V
niektorých prípadoch sme
o pomoc požiadali políciu.
Veľmi ochotne nám vyšli v
ústrety.“
Aké to bolo s koronavírusom priamo u vás,
na „hygiene?“
„Tiež to bol pre nás šok.
Prvý prípad sme zaregistrovali koncom septembra. Prijali sme všetky
potrebné opatrenia. Od
zistenia prvého prípadu
bola hygiena uzavretá pre
verejnosť, stránky sme
vybavovali telefonicky,
nevykonávali sme v tom
čase žiadne kontroly a nezúčastňovali sa žiadnych
stretnutí. Sociálne kontakty sme obmedzili na
minimum. Úzke kontakty

boli pretestované. Zamestnanci s
pozitívnym výsledkom boli v domácej
izolácii. Zabezpečili sme firmu, ktorá
vykonala dezinfekcia v celej budove
RÚVZ a v osobných autách. Práca
zamestnancov RÚVZ je nevyhnutná
pre zabezpečenie protiepidemických
opatrení, tak prácu vykonávali iba
tí zamestnanci, ktorí nemali žiadne
klinické príznaky, mali respirátor bez
výdychového ventilu, predtým sme
používali rúška. Až na jednu výnimku,
všetci zamestnanci boli v kancelárii
sami.“
Keď celkovo zhrnieme situáciu
v regióne - kedy to bolo najhoršie,

roku?
„Aká veľmi dôležitá je zodpovednosť
a súdržnosť. Ako nezodpovedný
jedinec dokáže spôsobiť veľa zlého,
ale na nápravu jedinec nestačí, tam
treba veľa ľudí.“
No a teraz ešte chvíľu tak trochu
osobnejšie - čo vám ten rok dal a
čo možno vzal?
„Určite nám vzal všetkým voľný čas,
stretnutia s blízkymi, s kamarátmi,
známymi. Zvyknutí sme boli na iný
život. Pandémia to všetko zmenila.
Najviac času trávime v práci, ale pracujeme aj doma. Stretnutia chýbajú
všetkým. Aj my by sme radi cestovali,
radi by sme si oddýchli, ale teraz to
nejde. Svedomie to nedovolí. Táto
pandémia nás naučila veľmi veľa.
Hlavne, čo sa týka práce v epidemiológii. Tak rozsiahla pandémia tu
nebola roky. Od starších kolegov
sme počúvali, ako sa im podarilo
eradikovať variolu, ako sa pasovali s
tuberkulózou, osýpkami, cholerou, či
vírusovou hepatitídou. Dúfam, že už
čoskoro aj my budeme môcť povedať,
že sme pandémiu zvládli, aj keď koronavírus tu bude s nami ďalej.“
Čo by ste na záver odkázali ľuďom vo svidníckom a v stropkovskom regióne?
„Aby to ľudia ešte vydržali, aby
dodržiavali rady a odporúčania odborníkov. Všetci sme unavení, ale určite
najviac zdravotníci v nemocniciach.
Pomôžme im všetci svojou zodpovednosťou. Máme pozitívne správy
o navyšovaní počtu
očkovacích látok.
Od vlaňajšieho novembra Prosíme ľudí, aby
svidníckym hygieničkám po- využili tú možnosť
máhajú aj dvaja vojaci
a dali sa zaočkovať.
Aby neverili hoaxom
o očkovaní. Aby sme
mohli „normálne fungovať,“ potrebujeme
kolektívnu imunitu.
A ešte by som
sa chcela poďakovať všetkým svojim
kolegom z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
vo Svidníku za ich
perfektne odvedenú
prácu počas tejto
„korony.“ Všetci robia maximum pre to,
aby sme to zvládli a
kedykoľvek je to potrebné, či je to víkend
alebo sviatok, idú
pracovať. Ďakujem
vám, kolegovia!“
(ps)

teda najkritickejšie obdobie?
„Asi koniec decembra a začiatok
januára. Robili sme všetko, čo sme
mali a najlepšie ako sme vedeli a
chorých nám pribúdalo. Boli sme
najhorší na Slovensku. Potom sa
pýtaš sám seba, čo sme urobili zle?
Prečo sa to stalo? Hľadáš príčinu.
Aj s odstupom času si myslím, že
nárast ochorení v decembri spôsobili
Mikulášske oslavy v rôznych častiach
okresu. Aj keď boli robené s dobrým
úmyslom pre deti. Bohužiaľ, o tom,
že sa takéto oslavy konali, sme sa
dozvedeli až po nich. Aj toto nám
oznamovali ľudia. K nárastu určite
prispel aj návrat ľudí domov
z rôznych kútov sveta, či to
bolo z Ameriky, rôznych časti
Európy, ale aj z rôznych časti
Slovenska. Blížili sa sviatky
a každý chcel byť počas
sviatkov s rodinou. Niektorí
tak domov priniesli darček
navyše - koronu.“
Aká je situácia dnes?
„Aktuálne na tom nie sme
najlepšie. Okres Svidník
je na tom horšie ako okres
Stropkov. Nárast ochorení
zaznamenávame od začiatku marca. Obidva okresy sú
v bordovej farbe v Covidautomate. Ale bojím sa, aby
sme to v okrese Svidník nedotiahli až na farbu čiernu.“
Čo vás osobne naučil ten
rok od 14. marca minulého
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Svidníčanka Daniela Majerníková si čakanie na zákazníka kráti háčkovaním
„Každý výrobok je originálny a nechávam v ňom kus seba“
Slovenské ženy vždy patrili k šikovným ženám a remeslo
im nebolo cudzie. V minulom vydaní sme vám, milí čitatelia,
predstavili Svidníčanku Janu Mihaličovú, ktorá robí drôtované
kraslice. V dnešnom vydaní sa pozrieme na ručnú prácu, ktorá
má na Slovensku dlhú tradíciu.
A v podstate nikdy nevyšla z módy. Hoci si viacerí pod pojmom háčkovanie
či štrikovanie predstavia retro štýl a hlavne háčkované naškrobené dečky
našich babičiek. Biele naškrobené a vyžehlené dečky nechýbali totiž v žiadnej obývačke. Rokmi sa však háčkovanie zmenilo. Obmenou prešli vzory a
hlavne materiály. V predajniach dnes dostať širokú škálu výrobkov. Príkladom
je aj Svidníčanka Daniela Majerníková a pod jej rukami vznikli rôzne svetríky,
peleríny, čiapky, šály, detské oblečenie, kabelky, ale aj náušnice. Háčkované
výrobky sú, ako sa hovorí „in“.
Nielenže ide o praktické
veci, ale dokážete si ich
pri troche zručnosti vyrobiť
sami doma. „Háčkovať
som začala už na základnej škole. Ale inten-

zívnejšie sa tomuto remeslu venujem v posledných jedenástich rokoch
v rámci svojho podnikania. Je to však náročné na čas, pretože jeden
výrobok si naozaj vyžaduje veľa času. Okrem toho musíte mať dobrý zrak
a zručnosť,“ priznala
Daniela Majerníková,
ktorá si čas čakania na
zákazníka v predajni
kráti práve háčkovaním.
„Každý výrobok je
naozaj originálny a
nechávam v ňom kus
seba,“ dodala Daniela
Majerníková.
S odstupom času sa
menili vzory, ale aj priadza. „Dnes si človek
môže vybrať rôzne
farby, trendy sú už
úplne inde. Na trhu
je dostatok priadze,
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Svidníčanka Daniela Majerníková si čakanie na zákazníka kráti háčkovaním
stále je nová a nová. Prevažne dovezená z Turecka. Priadza je dnes veľmi mäkká,
dostať aj pletacie priadze s protižmolkovacou úpravou či zmes bavlny a bambusu,“
dodala Daniela Majerníková, ktorá vo svojej predajni neraz ochotne poradí ženám pri výbere
priadze pre háčkovanie a pletenie. „Každú priadzu mám odskúšanú.“
Daniela Majerníková začínala jednoduchými vzormi, dnes však nemá problém skúšať aj tie
náročnejšie vzory. Ako sa hovorí, získala prax a rokmi aj cit pre výber priadze. Tá totiž tvorí
základ výrobku. Okrem klasických výrobkov ako sú svetre, čelenky či rôzne čiapky, Daniela
Majerníková tvorí aj rôzne originálne dielka. Pozornosť pútajú aj háčkované originálne šperky.
Spája sa s nimi aj veselá príhoda. „Zvýšili sa mi doma krúžky na garníž, teda na vešanie
záclony. Manžel ich chcel vyhodiť. Ja som
však na ne pozrela svojim okom a obháčkovala ich. Potom vznikli takéto šperky.“
S letom sú neodmysliteľne spojené plavky.
Niektoré ženy však túžia naozaj po výnimočných
plavkách, krásnych a zmyselných, takých iných
ako tie, ktoré bežne dostať na trhu. A práve
takéto plavky môžu byť háčkované. Dovolíme
si tvrdiť, že miestami môžu mať nádych umeleckého diela. „Háčkované plavky istotne
upútajú pozornosť, hoci musím dodať, že
je do nich potrebná postava. Samozrejme,
háčkovala som už takéto plavky. Dokonca
môžete priadzu dozdobiť aj perličkami,“
dodala Daniela Majerníková.
Ak zatúžite naozaj po originalite, môžete si
takéto výrobky zakúpiť v predajni na prízemí
Hotela Rubín vo Svidníku.
(ks)

Voľne dostupné WIFI Sociálny podnik mesta Svidník
Cieľ bolo sprístupniť občanom širokopásmový internet
prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. To sa podarilo, vo Svidníku máme 10 prístupových bodov na verejných
priestranstvách o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.
Svidník chce byť samosprávou pre každú vekovú kategóriu a v dnešnej
on-line dobe je to obzvlášť nevyhnutné. Zapojili sme sa preto do projektu na
vybudovanie WiFi prístupových bodov pre domácich i návštevníkov.
Skvalitniť život v meste sa týka všetkých sfér, od chodníkov a ciest až po
voľné dostupné WIFI to máte
prístupné v uliciach mesta bezplatne. Realizáciu projektu zabezpečovala firma Jaco, s.r.o.
ktorá bola úspešná vo verejnom
obstarávaní a ďalej sa bude
starať o prípadné odstránenie
nedostatkov v počiatočnej fáze
zabehávania Free Wifi nájdete:
Prístupový bod 1 na budove
Okresného úradu
Prístupový bod 2
pri hoteli Rubín
Prístupový bod 3
pred mostom na pešej zóne
Prístupový bod 4
za mostom pri OC Makos
Prístupový bod 5
park L. Svobodu - budova kina
Prístupový bod 6 park
L. Svobodu - budova
OD Vašuta
Prístupový bod 7 pri vojenskom
múzeu
Prístupový bod 8 park pri Pravoslávnom chráme svätej trojice
Prístupový bod 9 povyše chrámu svätej trojice
Prístupový bod 10 sídlisko UTRA pri ZŠ 8. mája
Výška nenávratného finančného príspevku je 14 250 €.
(kt)

za odmenu riadi viceprimátor

Sociálny podnik mesta Svidník je pomaly, ale isto realitou. Aktuálne prijímajú
prvých štyroch zamestnancov, no a isté
je aj to, že všetko, čo sa týka Sociálneho podniku, má na starosti zástupca
primátorky Michal Goriščák.
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová povedala, že myšlienka pomôcť zamestnať ľudí v meste Svidník prostredníctvom nového mestského podniku
sa stáva realitou. Zámer sociálneho
podniku, ktorý bol pred časom v administratívnej fáze sa podľa nej v týchto
dňoch premieňa na skutočnosť.
Sociálny podnik mesta Svidník získal
27. januára štatút registrovaného sociálneho podniku. Od tohto momentu sa
podnik pustil k naplneniu svojich cieľov,
ktorými sú pomôcť znevýhodneným
uchádzačom o zamestnanie nájsť si
prácu v doplnkovej stavebnej výrobe a
v produkcii drevených brikiet. „Začiatkom marca sa spustila príprava k zabezpečeniu chodu prevádzky. Spustili
sme proces prijímania zamestnancov a
plánovanie prvých činností. Spustením
prevádzky a jej samotnou činnosťou bol
poverený zástupca primátorky mesta
Svidník Michal Goriščák, ktorý za túto
činnosť bude poberať formu odmeny,“
potvrdila primátorka Marcela Ivančová
a pokračovala ďalej. „Záujemcovia
o prácu v soc. podniku môžu podať
svoj životopis s príslušnými materiály
osobne v Klientskom centre MsÚ
alebo mailom na podateľna@svidnik.

sk do 19. 3. 2021. Na internetovej
stránke www.svidnik.sk, Facebooku
mesta Svidník a v printových médiách
zverejnené podmienky pre uchádzačov
o zamestnanie v sociálnom podniku.
Práca bude vhodná pre manuálne
zručných záujemcov, ktorí majú prax v
oblasti stavebníctva. Pozícia je vhodná
aj pre ZŤP a dlhodobo nezamestnaných. V jeho počiatočnej pracovnej
fáze plánujeme zamestnať štyroch
ľudí s tým, že predpokladáme nárast
počtu zamestnancov v závislosti od
množstva práce.“
Pripomeňme, že financovanie Sociálneho podniku bolo podporené
Regionálnym príspevkom z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie SR vo výške 56-tisíc eur
so spoluúčasťou mesta 14-tisíc eur. Na
preklenutie počiatočných výdavkov si
Sociálny podnik mesta Svidník zobral
aj návratnú finančnú výpomoc vo výške
15-tisíc eur, ktorú schválilo mestského
zastupiteľstvo.
Predmetom činnosti Sociálneho podniku bude na začiatku najmä stavebná
činnosť, ktorá súvisí so zveľadením
mestského majetku, jeho údržby a
menších prácach, o ktoré nemajú vo
všeobecnosti záujem väčšie stavebné
firmy. Sociálny podnik má ambíciu sa
zaoberať aj spracovaním drevenej
triesky, pilín, drevených a celulóznych
materiálov a hmôt.
(ps)
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Prvý prípad pacienta s koronavírusom z okresu Svidník zaznamenali v sobotu 14. marca 2020
Jeden z prvých nakazených: „Aj keď som mal mierne príznaky, bola to cenná
životná skúsenosť. Vtedy ešte nikto nevedel, čo od toho očakávať.“
Rok bojuje Slovensko s pandémiou koronavírusu. Prvý prípad
pacienta s koronavírusom z okresu Svidník sme zaznamenali
v sobotu 14. marca 2020. Nakazeným bol mestský poslanec
v Giraltovciach. Odvtedy v okrese pribudli aj ďalšie prípady a
postupne boli, tak ako na celom Slovensku, aj v okrese Svidník,
prijímané rôzne zdravotno-bezpečnostné opatrenia. Všetci dnes
veľmi dobre vieme, že koronavírus zúri aj v týchto dňoch.
Keď nazrieme do udalosti z marca
2020, tak sa dozvieme, že v tomto
období boli zatvorené všetky predškolské a školské zariadenia, väčšina
obchodov, krčiem, barov, nočných
klubov, pohostinstiev a rovnako platil
zákaz konania bohoslužieb, liturgií a
takisto aj akýchkoľvek spoločenských
či kultúrnych podujatí. Sezónu ukončili viaceré športové zväzy.
V slovenských štátnych, ale i
súkromných nemocniciach platil núdzový stav. S výnimkou otvorených
materských škôl a prvého stupňa
základných škôl sa v tomto smere
situácia výrazne nezmenila.
Vráťme sa však k prvým prípadom
nakazených koronavírusom v okrese
Svidník. Prvým bol mestský poslanec
z Giraltoviec, ktorý sa vrátil z lyžovačky v Rakúsku, a kvôli ktorému musel
ostať celý giraltovský Mestský úrad v
karanténe. Neskôr už pribúdali ďalšie
a ďalšie prípady. Ochorel aj muž z
obce Kurima v okrese Bardejov.
Bol totiž riaditeľom jedného z mestských podnikov v Giraltovciach a bol
na spomínanom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Giraltovciach. Po

roku sme ho oslovili s otázkami, že
aké to vlastne je a bolo byť medzi
prvými prípadmi na Slovensku, ale
aj v našom regióne.
„Aj keď som mal mierne príznaky,

120 ľudí nevyhrám ani jednu z 35tich
cien ale, zo cca110 000 ľudí, ktorí
žijú v okrese Bardejov a Svidník to
schytám medzi prvými (žijem v Kurime, okres Bardejov a pracoval som
v okrese Svidník ako šéf technických
služieb v Giraltovciach, pozn.) V tomto duchu som situáciu zľahčoval, že
mi volal tréner slovenskej hokejovej
reprezentácie s ponukou či nechcem
chytať za národný tím, lebo počul, že
ja chytím všetko...
Situáciu beriem s nadhľadom,
ale veľmi vážne a s rešpektom.

bola to cenná životná skúsenosť.
Vtedy ešte nikto nevedel, čo od toho
očakávať. Vtedy som sa zamýšľal,
že je zvláštne, že na plese kde je

Ú mnohých došlo k opätovnému
nakazeniu a to paradoxne s ešte
horším priebehom, takže sa tiež
snažím chrániť pred reinfekciou ako

sa len dá. Súčasná situáciu v našej
krajine je oveľa horšia ako tomu bolo
v jari 2020. Veľmi tomu nepomáhajú
ani žabo-myšie vojny vrcholných
predstaviteľov nášho štátu a rýchlo
sa meniace pravidlá, ktoré sú pre
mnohých metúce, resp. si ich ľudia
interpretujú rôzne.
Mnohí ľudia majú dosť lockdownu
v rôznych formách trvajúcich už od
jesene. Viacerí odborníci odporúčali
síce kratší, ale o to prísnejší lockdown
v podobe úplného „vypnutia krajiny“
na 10 až 14 dní, ktoré by dôsledne
kontroloval policajný zbor v kooperácii
s OS SR. Ale to je debata pre odborníkov na epidemiológiu, infektológiu
či verejné zdravotníctvo.
V každom prípade prajem chorým na
Covid-19 skoré uzdravenie a odporúčam im to, čo pomohlo aj mne a síce
piť veľké množstvo tekutín a dopĺňať
vitamíny C, B, D a zinok, aby si posilnili rýchlosť imunitnej odpovede na
toto zákerné ochorenie.
Pozitívne myslenie je taktiež veľmi
prospešné,“ povedal nám s odstupom
roka jeden z prvým nakazených z
nášho regiónu. Ani dnes však netúži
po medializácii a zverejnení mena,
no na naše otázky nám ochotne
odpovedal.
V závere dodajme, že na začiatku
pandémie v roku 2020 bolo v okrese
zrealizovaných 48 odberov, z toho
bolo šesť pozitívnych.
(pn, foto: ilustračný záber)

Elektronické sčítanie obyvateľov pokračuje a je sčítaných takmer 63 % obyvateľov
Vedie obec Nižná Pisaná, má 98 % sčítaných obyvateľov
Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo
15. februára 2021. Od jeho začatia sa elektronicky sčítalo takmer
63 % obyvateľov.
Výsledky sčítania obyvateľov po treťom týždni za Slovensko
Doteraz sa sčítalo takmer 63 % obyvateľov, čo je cca 3 510 000 sčítaných. V
treťom týždni elektronického sčítania obyvateľov Slovenska sa rozdiely medzi
jednotlivými krajmi mierne prehĺbili.
Prešovský kraj
Prešovský kraj eviduje 59,7 % sčítaných obyvateľov a je pod celoslovenským
priemerom. V kraji sú však malé obce, ktoré sa už teraz blížia svojím podielom
sčítaných obyvateľov k 100 %. Nižná Pisaná má 98 % sčítaných obyvateľov
a Obručné 93 %, čo je prvenstvo v rámci SR.
Krajské mesto Prešov má 64,7 % sčítaných obyvateľov. Obyvatelia sa hojne
v rámci kraja sčítavajú v Poprade, ktorý má 67,3 % sčítaných obyvateľov, v
Kežmarku (67 %) a vo Svidníku (66 %) sčítaných obyvateľov. Menej sčítaných
obyvateľov v kraji má zatiaľ mesto Levoča - 54 %.
„Sčítanie obyvateľov považujeme za dôležitý projekt a preto sme k nemu
pristúpili aktívne. Každého obyvateľa sme oboznámili s projektom,

schránkovali sme informačné letáky a pravidelne poskytovali informácie.
Prvenstvo našej obce v sčítaní obyvateľov ma samozrejme veľmi teší a
som na našich obyvateľov hrdý,“ povedal Martin Močilenko, starosta obce
Nižná Pisaná, s najvyšším podielom sčítaných obyvateľov.
„Ďakujeme všetkým, ktorí si už splnili svoju zákonnú povinnosť a zároveň vyzývame, aby obyvatelia svoje sčítanie neodkladali na poslednú
chvíľu,“ dodala Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych
štatistík a demografie.
Sčítanie je pre obyvateľa povinné
Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia
Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod
pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej
únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a obyvatelia tretích krajín,
ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.
Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný
zástupca. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Pomoc
obyvateľ nájde aj na linke 02/20 92 49 19.
(pn)
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PODOBY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN V KRAJI POD DUKLOU
Kvetiny pre pacientky i zamestnankyne
Nemocnica Svet zdravia Svidník sa rozhodla spríjemniť Medzinárodný deň žien všetkým svojím zamestnankyniam, ale aj
pacientkam.
Sestry, lekárky, sanitárky, upratovačky, kuchárky či pracovníčky administratívy
obdarovala kozmetickým darčekom a, samozrejme, nechýbal ani tradičný kvet.
Ten potešil aj hospitalizované pacientky a medzi gratulantmi, ktorí kvetinky
odovzdávali, bol aj riaditeľ nemocnice Slavko Rodák a námestník pre liečebnopreventívnu starostlivosť Marek Pytliak. Kvetinku dostali aj pacientky, ktoré
v pondelok 8. marca zavítali do nemocnice kvôli ošetreniu a pri odchode im
odovzdali darček na triážnom pracovisku. Ženám nemocnica zároveň chcela
pripomenúť ich výnimočnosť a na plagátoch na chodbách sa tak objavil odkaz:
Si dokonalá, odvážnejšia a silnejšia, než si myslíš! Nechýbala ani symbolická
výzdoba, ktorá spríjemňovala v tento deň vstup do nemocnice.
„V minulosti bol tento sviatok pripomienkou práv žien, ktoré si museli svoju
rovnoprávnosť, volebné právo či prístup k vzdelaniu vydobyť svojou usilovnosťou, ale aj štrajkami. Aj v dnešnej dobe má sviatok obrovský význam.

Ženy musia najmä v aktuálnej covidovej situácii často zvládať množstvo
rodinných či spoločenských výziev.
Lekárky, sestričky či sanitárky sú
doma tiež matkami, manželkami či
dcérami, ktoré aj napriek vyčerpaniu
z práce zvládajú všetky svoje ďalšie
povinnosti. To preto, lebo ženy sú
dokonalé stále - v minulosti aj dnes,“
uviedla svidnícka nemocnica.
Jana Fedáková,
komunikačný špecialista
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PODOBY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN V KRAJI POD DUKLOU
MDŽ v Senior dome Svida
Z príležitosti krásneho Medzinárodného dňa žien sme
aj my našim kolegyniam a klientkam pripomenuli ich
výnimočnosť a jedinečnosť pre nás i pre tento svet.
Aj prostredníctvom tohto príspevku podávame všetkým ženám
virtuálny kvietok so slovami: „Ďakujeme, že ste. Sme radi, že Vás
môžeme poznať a že obohacujete tento svet. Prajeme Vám od
srdca jedno a pevné zdravie, silu do každého dňa a lásky na
rozdávanie.“
Za slávnostný deň vďačíme aj mestskému a krajskému poslancovi Jánovi Hirčkovi, za jeho milú spomienku na naše ženy a
sponzorský dar pre ne.
Senior dom Svida

Úcta k ženám aj v zariadení Atrium
Na ženy nezabudli ani v zariadení Atrium vo Svidníku. Ide o zariadenie pre seniorov, ktoré sídli
na Duklianskej ulici vo Svidníku.
V tomto zariadení poskytujú sociálne služby viacerým seniorom. Dodajme, že tu poskytujú služby
aj v špecializovanom zariadení. Nové špecializované zariadenie sa zameriava na ľudí trpiacich
Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a demenciami rôzneho typu etiológie. Medzinárodný
deň žien si pripomenuli aj v tomto svidníckom zariadení. Nechýbali kvety pre seniorky, ale aj ženy,
ktoré tvoria väčšiu časť tamojšieho kolektívu.
(pn)
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64-ročný Svidníčan mal anonymnými listami vydierať prezidentku a ministerku spravodlivosti!

Miroslava zadržali bratislavskí a prešovskí policajní kukláči
64-ročného Svidníčania prišli zatknúť bratislavskí a prešovskí
policajní kukláči. Stalo sa tak v uplynulý piatok 12. marca skoro
ráno na Kutuzovovej ulici vo Svidníku.
V ten istý deň, teda v piatok 12. marca nám hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave
Lucia Mihaliková poskytla len stručné
vyjadrenie. „V súčasnosti môžeme
potvrdiť, že dnes (v piatok 12. marca)
v dopoludňajších hodinách vykonali

policajti bratislavskej kriminálky v
súčinnosti s bratislavskými a prešovskými policajtmi pohotovostného
poriadkového útvaru v meste Svidník
potrebné procesné úkony v súvislosti
s vyšetrovaním zločinu vydierania.
Vzhľadom k tomu, aby nedošlo k ich

Bratislavskí a prešovskí policajní kukláči zasahovali
v tejto bytovke na Kutuzovovej ulici vo Svidníku
zmareniu, nie je možné k prípadu
poskytnúť žiadne bližšie informácie.
Hneď, ako to procesná situácia vo vyšetrovaní umožní, budeme verejnosť
o prípade informovať.“
Vyzerá to tak, že procesná situácia
to už umožnila, pretože v nedeľu 14.
marca na poludnie polícia informovala
podrobnejšie.

vodlivosti Slovenskej republiky Mária
Kolíková. V septembri a koncom
minulého roka im bol doručený anonymný list, ktorý obsahoval vyhrážky
a vydieranie. „Prípady si na základe výberovej príslušnosti prevzala
bratislavská krajská kriminálka. Na
základe vykonaných vyšetrovacích
úkonov a súhlasu prokurátora bola

Bratislavská krajská polícia zverejnila
tieto dve fotografie z domovej prehliadky
u obvineného muža vo Svidníku

Policajti zasahovali v piatok 12. marca skoro ráno

MESTO REALIZUJE NÁKUPY PRE SENIOROV
Mesto Svidník po rozdaní respirátorov, pokračuje aj v nákupoch pre ohrozenú
skupinu obyvateľov.
Pre koho sa nákupy realizujú: Seniori nad 65 rokov, ktorí žijú osamelo, majú
zlý zdravotný stav a nemajú inú možnosť nákupu. Osoby so zdravotným
znevýhodnením, ktoré žijú osamelo a nemajú inú možnosť nákupu.
Čo môže obsahovať nákup: Základné potraviny, chlieb, pečivo, mlieko, mliečne
výrobky, trvanlivé potraviny, mäso, mäsové výrobky, zelenina, ovocie. Základná
drogéria a hygienické potreby. Lieky: vyzdvihnutie cez e-recept .
Kontaktné číslo pre nahlásenie nákupu: 054/4863663
Počas pracovných dní v čase 8:00 hod. do 12:00 hod.
Objednávku je potrebné zadať najneskôr pracovný deň pred rozvozom.
Nákupy a rozvoz sa realizujú vo štvrtok a piatok. Donášku nákupov realizujú
pracovníci Mestského úradu vo Svidníku, Odbor sociálnych služieb. Prosíme,
aby osoby pri preberaní nákupu mali na tvári respirátory a pripravenú hotovosť
na úhradu nákupu.
POMÁHAJME SI, SME ĽUDIA
- ak viete, že je vo vašej blízkosti osamelý človek, spýtajte sa ho, či nepotrebuje
pomoc, - ak viete, že Váš sused je osamelý, prihovorte sa mu, - ak je to možné,
ponúknite svoju pomoc alebo pomoc mesta, - ak máte vedomosť o ohrozenom
človeku, dajte svojmu mestu vedieť.
(kt)

Osoba, ktorá chcela pôvodne zostať
anonymná, musí znášať následky
svojho konania! Odosielateľ anonymného listu nemôže zostať neznámy,
keď zašle list, ktorý obsahuje vyhrážky, alebo keď obsahom vydiera osobu
adresáta. Takto Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Bratislave na
Facebooku zverejnili podrobnejšie
informácie o piatkovom prípade zo
Svidníka. Podľa našich informácií
policajní kukláči z Bratislavy a Prešova v byte bytového domu na treťom
poschodí na Kutuzovovej ulici vo
Svidníku zasahovali skoro ráno. Ľudia
z vedľajšej bytovky videli policajných,
po zuby ozbrojených kukláčov, a
počuli aj krik. „Osoba, ktorá chcela
pôvodne zostať anonymná, musí znášať následky svojho konania. Polícia
prostredníctvom operatívno-pátracej
činnosti a následného expertízneho
skúmania dokázala stotožniť osobu,
ktorá výhražný list zaslala,“ informovala bratislavská krajská polícia na
Facebooku. Podľa polície o tom svedčí aj prípad dvoch zaslaných anonymných zásielok, ktorých adresátom
bola prezidentka Slovenskej republiky
Zuzana Čaputová a ministerka spra-

za súčinnosti bratislavských a prešovských policajtov pohotovostného
policajného útvaru koncom týždňa vo
Svidníku zaistená podozrivá osoba. V
priestoroch jedného z bytov vo Svidníku vykonali bratislavskí kriminalisti aj
domovú prehliadku, v rámci ktorej boli
zaistené čisté obálky, písacie potreby,
2 notebooky, nosiče dát, 3 mobilné
telefóny a viacero listín s rukou písaným textom. Všetky zaistené veci
boli zaslané na expertízne skúmanie.
Na základe výsledkov expertízneho
skúmania z odvetvia kriminalistickej
biológie a kriminalistickej genetickej
analýzy, z odvetvia kriminalistického
skúmania ručného písma a podpisov
a vykonaných procesných úkonov
bolo vznesené obvinenie zo zločinu
vydierania a z prečinu nebezpečného
vyhrážania 64-ročnému mužovi zo
Svidníka. V prípade preukázania viny
pred súdom hrozí obvinenému trest
odňatia slobody na 4 až 10 rokov,“
konštatovala bratislavská krajská
polícia.
Podľa našich informácií v tomto
prípade zadržaným a obvineným
mužom je 64-ročný Miroslav.
(ps)
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NOVÉ HYGIENICKÉ OPATRENIA OD 8. MARCA
Od pondelka 8. marca sú účinné tri nové vyhlášky Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré upravujú
používanie ochranných prostriedkov horných dýchacích ciest,
činnosť maloobchodných prevádzok a izoláciu.
POVINNÉ RESPIRÁTORY
Od 8. marca je v obchodoch a v prostriedkoch verejnej dopravy (MHD,
vlaky, diaľkové autobusy a podobne) povinné nosenie respirátorov bez
výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN
EN 149+A1.
Od 15. marca bude respirátor povinný vo všetkých interiéroch (okrem
vlastnej domácnosti).
Výnimky z povinnosti prekrytia nosa a úst sú platné tak ako doteraz. Pre
istotu ich však opakujeme.
VÝMIKY Z NOSENIA RÚŠKA AJ RESPIRÁTORA
- deti do 6 rokov veku,
- osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ
sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené
viac ako 5 metrov
- osoby so závažnými poruchami autistického spektra
- osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
- osoby pri výkone športu
- fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania
- osoby nevesty a ženícha pri sobáši
- výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní
dokumentárneho filmu
- tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania
- zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.
KOMU STAČÍ RÚŠKO NAMIESTO RESPIRÁTORA
- deti prvého stupňa základných škôl
- osoby vo väzbe alebo vo výkone trestu v zariadeniach Zboru väzenskej a
justičnej stráže
- zamestnanci vykonávajúci prácu zaradenú do tretej kategórie vo faktore
záťaž teplom pri práci (napríklad práca pri vysokých peciach).

EXTERIÉR
V exteriéroch bude naďalej možné nosiť aj rúška, šály či šatky.
NAKUPOVANIE VO VYHRADENOM ČASE AJ PRE ZŤP OSOBY
Čas od 9:00 do 11:00 od pondelka do piatka, ktorý je v predajniach potravín
a drogériách vyhradený pre osoby nad 65 rokov, je po novom vyhradený aj
pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcov.

COVID POZITÍVNI NESMÚ NAVŠTEVOVAŤ PREDAJNE
Pozitívne testované osoby na covid-19 už nesmú opustiť izoláciu na nákup
potravín a drogérie.
Ostala možnosť opustenia karantény len v prípadoch, ako je poskytnutie
neodkladnej zdravotnej starostlivosti, testovanie na covid-19 a účasť na
pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v izolácii nemá žiadne
klinické príznaky. Vo všetkých prípadoch však musí mať pozitívne testovaná
osoba prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového
ventilu, povinné je aj dodržiavanie hygieny rúk.
(minzdr)

Policajtka pochádzajúca zo Svidníka okradla svojich kolegov
o takmer 210-tisíc eur - rodičom napríklad kúpila auto
Po takmer roku vyšetrovateľka Úradu inšpekčnej služby podala
prokurátorovi návrh na obžalobu 39-ročnej policajtky - kriminalistky z policajného Prezídia v Bratislave, ktorá mala spreneveriť
takmer 210-tisíc eur.
„V priebehu štyroch rokov si mala
policajtka ako pokladníčka občianskeho združenia združujúceho aktívnych,
ale aj penzionovaných príslušníkov
PZ, postupne prisvojovať finančné
prostriedky, s ktorými mala, vzhľadom
na svoje postavenie, právo disponovať," informoval médiá Petra Friese
z tlačového odboru ministerstva
vnútra.
Na základe zhromažďovania a
analýzy písomných dôkazov, ako aj
množstva výsluchov sa preukázalo,
že policajtka spreneverila spomínanú
sumu. V rámci vyšetrovania sa podarilo vyšetrovateľke preukázať až 89
neoprávnených prevodov a platieb.
„Okrem týchto dôkazov obsahuje viac
ako 5 400-stranový vyšetrovací spis,
ďalších 46 dôkazov. Medzi nimi aj
takmer 30 výsluchov osôb v rôznom
procesnom postavení a sedem znaleckých posudkov z rôznych odbo-

rov," spresnila Petra Friese.
Ak jej súd preukáže vinu, hrozí jej
trest od 10 do 15 rokov za mrežami.
Pripomeňme, že okradnutí boli policajti, príslušníci Slovenskej informačnej služby či zamestnanci Justičnej
stráže, ktorí sú členmi medzinárodnej
organizácie IPA, ktorá združuje okrem
aktívnych príslušníkov aj svojich bývalých kolegov. Zhruba
8 500 slovenských členov
medzinárodnej organizácie
IPA každoročne prispieva do
pokladnice sumou 20 eur.
Tieto peniaze sú určené na
utužovanie vzťahov, či už
na športových alebo kultúrnych podujatiach. Podozrivé
machinácie mali trvať od
roku 2016. Podľa sekretára Územnej úradovne IPA
Trnava Jozefa Šmidoviča,

na zvláštne prevody upozorňovali
vedenie na národných kongresoch
dlhšiu dobu. „Vyberala a používala
tieto peniaze na súkromné účely,
rôznymi machináciami dokonca
dokázala sfalšovať výpisy a podklady pre kontrolnú komisiu,“ povedal
Jozef Šmidovič.
Policajtka podľa dostupných
informácií za ukradnuté peniaze z
pokladnice investovala napríklad
do diamantov. Zafinancovala si byt
aj apartmán a dokonca rodičom
zaobstarala auto. Okrem toho si
peniaze užívala aj na luxusných
dovolenkách v rôznych kútoch sveta.
Policajtka podľa zistení TV JOJ lieta
ešte aj v inej kauze. Majorka je totiž
obžalovaná aj z úverového podvodu.
V banke sa pokúsila sfalšovať dokumenty a podvodne dostať peniaze z
hypotéky. Z pohľadu Svidníka je tento
prípad zaujímavý nielen tým, že IPA
združuje aj policajtov z nášho okresu,
ale aj tým, že obvinenou policajtkou
je Miroslava, ktorá síce žije a pracuje
v Bratislave, no jej rodinné korene sú
práve vo Svidníku.
(pn)
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V slovensko-poľskej výtvarnej súťaži Moja vysnívaná lízanka uspeli aj deti z okresu Svidník
Moja vysnívaná lízanka - takýto názov mala výtvarná súťaže,
ktorú pre deti v slovensko-poľskom pohraničí pripravilo Múzeum
lízaniek v poľskom meste Jaslo.
Ako sme uviedli, súťaž bola určená deťom v slovenskom a poľskom pohraničí,
no a z toho je jasné, že sa zapojili aj deti z okresu Svidník. Ich úlohou bolo
nakresliť tú svoju vysnívanú lízanku.
Odborná porota súťaže sa po dlhých úvahách rozhodla udeliť nasledujúce
hlavné ceny: Vo vekovej kategórii 3 až 6 rokov ju získal 4-ročný Juraj Gľuz z
Materskej školy vo Valkovciach a vo vekovej kategórii 7 až 10 rokov ju získala
10-ročná Karin Buzgová zo Spojenej školy vo Svidníku.

Grzegorz Schabinski z Múzea lízaniek v poľskom Jasle zagratuloval rodičom
a učiteľom k takým úžasným a talentovaným deťom a samotným laureátom
detskej výtvarnej súťaže zaželal veľa šťastia v ďalšom rozvíjaní ich vášní.
Každé dieťa, ktoré sa zapojilo do
súťaže, získava pamätný DIPLOM a bezplatný vstupný lístok
do Múzea lízaniek v Jasle. Organizátori im ceny zašlú poštou.
Navštíviť spomínané Múzeum
lízaniek v poľskom meste Jaslo
môžu účastníci súťaže ale aj
ktokoľvek iný na základe aktuálnych informácií, ktoré múzeum
zverejňuje na Facebooku. „Ešte
raz gratulujeme a ďakujeme, že
ste sa s nami zapojili do takejto
sladkej súťaže. Napriek súčasnej
zložitej situácii dúfame, že sa
čoskoro uvidíme,“ povedal Grzegorz Schabinski z Múzea lízaniek
v Jasle, ktorý aj touto cestou
poďakoval zároveň partnerskej
organizácii na Slovensku, a to
Podduklianskemu osvetovému
stredisku vo Svidníku, konkrétne
riaditeľke Márii Pajzinkovej a odbornej pracovníčke Márii Rodákovej za pomoc a podporu poskytnutú počas výtvarnej súťaže Moja vysnívaná
lízanka.
(pn)

V chorvátskom Zadare reprezentoval aj Svidníčan Branislav Skasko
Od piatka do nedele sa v chorvátskom Zadare uplynulý víkend
uskutočnil turnaj krajín stredoeurópskej zóny MEVZA v rámci
I. fázy kvalifikácie o postup na letné majstrovstvá Európy do
Albánska. Zastúpenie v podobe volejbalistu Branislava Skaska
tam malo aj mesto Svidník.
Našu najmladšiu mužskú reprezentáciu - výber do 17 rokov (roč. nar. 2005
a mladší) - čakal od piatka do nedele v chorvátskom Zadare turnaj krajín
stredoeurópskej zóny MEVZA v rámci I. fázy kvalifikácie o postup na letné majstrovstvá Európy do
Albánska. Dvanásťčlenný káder a realizačný tím
na čele s hlavným trénerom Rastislavom Filípkom
odcestovali do dejiska vo štvrtok uplynulý týždeň v
skorých ranných hodinách.
Príprava na turnaj nebola v aktuálnej pandemickej
situácii jednoduchá, z plánovaných troch blokov sa
mohli v Trenčíne uskutočniť len dva, keďže viacerí
členovia tímu sa na čas ocitli v izolácii. „Chcel by
som vyzdvihnúť ochotu všetkých chlapcov,
trénerov a funkcionárov; všetci prispeli k tomu,
aby sme sa mohli pripraviť v rámci možností
čo najlepšie,“ povedal pred odchodom do Zadaru
kormidelník Filípek.
Družstvo sa začalo tvoriť koncom roka 2019 na
regionálnych výberoch, vlani vo februári sa v Žiline uskutočnil prvý celoslovenský zraz, ale ďalšiu
plánovanú prípravu v marci stopol koronavírus a
„sedemnástka“ stihla v minulom roku už len krátky
augustový kemp. „Po výberoch sa finalizovala
šestnástka hráčov, s ktorou sme na kempoch
ďalej pracovali na herných činnostiach jednotlivca a riešeniach herných situácií,“ skonštatoval
Filípek, ktorému už po prvom bloku prípravy vypadol z kádra pre zranenie
nahrávač Branislav Belas.
Mladých Slovákov čakali v piatok v trojčlennej A-skupine súboje so Slovincami

a domácimi Chorvátmi. Naši chlapci napokon neodohrali prvý zápas ráno, ale
až popoludní, keďže organizátor nariadil kontrolné PCR testy aj pre hráčov,
ktorí koronavírus už prekonali. Víťaz turnaja postúpi priamo a šampionát
do Albánska (10. - 18. júla), do záverečnej II. fázy kvalifikácie (6. - 9. mája)
preniknú tímy z druhej až piatej priečky.
„V tomto období je ťažké hodnotiť hernú stránku alebo súperov, o ktorých veľa nevieme a až priamo na mieste zistíme, čo nás čaká. Nejdeme
sa však len zúčastniť, aj chlapcov pripravujeme v tom duchu, že chceme
zabojovať o priamy postup. Ak by sa to nepodarilo,
je tam ešte šanca cez ďalšiu fázu kvalifikácie,"
pripomenul kouč Filípek a doplnil: „Samozrejme,
chlapci sa na prvú reprezentačnú akciu veľmi
tešia; môže sa vyskytnúť aj nejaká nervozita, ale
je úlohou nás, trénerov, aby sme im pomohli to
zvládnuť a pripraviť ich tak, aby sme podali čo
najlepší výkon.“
Dobrou správou je, že organizátori pripravili prostredníctvom YouTube live streamy zo všetkých zápasov;
fanúšikovia, tréneri, rodina a priatelia mali možnosť
sledovať našich chlapcov počas celého turnaja. Odkazy nájdete aj na facebookovej stránke Slovenskej
volejbalovej federácie.
Nominácia reprezentácie SR chlapcov do 17 rokov
(2005 a mladší) na turnaj I. fázy kvalifikácie ME 2021
v chorvátskom Zadare (12. - 14. marca):
Lukáš Hlaváč, Matej Sýkora (obaja ŠVK Tatran Banská
Bystrica), Adam Nemergut, Šimon Reľovský (obaja
VKM Stará Ľubovňa), Jakub Brzáč, Tomáš Badáň
(obaja VK OSMOS Prievidza), Pavol Anderko, Alexander Marcinko, Robert Pijaček (všetci VK MIRAD
UNIPO Prešov), Šimon Spišský (VK Junior 2012
Poprad), Branislav Skasko (TJ Slávia Svidník), Daniel
Stríž (VKP Bratislava)
Realizačný tím: tréner: Rastislav Filípek, asistenti trénera: Marek Kseňák,
Daniel Bruch, asistent trénera a manažér tímu: Martin Májek, fyzioterapeutka:
Daniela Chymičová.
(svf)
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SPOMIENKA
Tak rýchlo ten čas letí,
tak rýchlo uteká, no každý deň,
otec a dedko,
patrí Ti naša spomienka.

inzercia

Výrub drevín spojený s uzávierkou cesty II/556
Za súčinnosti správcu cesty PSK II/556, vlastníkov susedných lesných pozemkov a dotknutých orgánov bude vykonaný výrub stromových drevín ohrozujúcich cestnú premávku.
Z uvedeného dôvodu
je plánovaná úplná
uzávierka úseku cesty
II/556 od Mičakoviec,
miestna časť Tarbaj
po obec Ďurďoš a to
v termíne od 15. 3.
2021 do 29. 3. 2021
denne od 07.00 h do
17.00 h.
Na uzávierku budú
na cestách upozorňovať dočasné dopravné
značky. Vozidlám s
prednosťou v jazde
a SAD bude prejazd
operatívne umožnený.
(jz)

16. marca 2021 si pripomenieme
štyri smutné roky,
odkedy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, dedko a pradedko
Anton ZAJAC z Jurkovej Voli
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, dcéry
Marta, Viera a syn Jaroslav s rodinami

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
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.

S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci
oznamujeme, že nás 3. marca 2021 vo veku
77 rokov navždy opustila naša milovaná
mamka a babka
Eva Zapšalková zo Svidníka
Ďakujeme personálu a lekárom Chirurgického oddelenia a ARO svidníckej
nemocnice za príkladnú zdravotnú starostlivosť.
Ďakujeme všetkým, ktorí ju sprevádzali na jej poslednej cesta, za prejavy
sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
S láskou a úctou - dcéra Eva s manželom Michalom, vnučkou Zuzanou
a vnukom Dávidom
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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:
20. a 21. marca: MUDr. P. Breznoščák - Nemocnica vo Svidníku.
Kontakt: 054/752 46 55.
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.
15. marca 2021 - Pondelok: 17:00 + Anna, Peter, Jozef a ost. z rodiny
16. marca 2021 - Utorok: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie
pre Jána a Annu
17. marca 2021 - Streda: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie
pre Parasku s rodinou
18. marca 2021 - Štvrtok: 07:00 + Štefan (ročná)
19. marca 2021 - Piatok: 17:00 + Karol, Alica, Ján, Anna
20. marca 2021 - Sobota: 07:00 + Viliam
21. marca 2021 - 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 10. marca prišlo v rámci Valentínskej kvapky krvi na Hematologickotransfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 43 bezpríspevkových
darcov: Ondrej Babják (25), František Haniš (12), Jaroslav Sasarák (37), Lýdia
Skičková (21), Radoslav Džupin (38), Peter Gajdoš (19), Jakub Baran (2),
Ľuboslav Čakurda (35), Marián Kasarda (11), Marek Motyka (17), Vladislav
Kundrát (71), Amália Kasaničová (16), Jozef Michalko (11), Valéria Kimáková
(59), Jozef Kimák (71), Ján Lojiš (3), Miroslav Ferenc (27), Sylvia Savčáková
(18), Samuel Sitkanič (8), Ján Kavuľa (12), Patrik Kavuľa (prvodarca), Jitka
Ščerbová (46), Katarína Cimbová (13), Lenka Vaňková (2), Lenka Šimková
(15), Jaroslav Genco (28), Emília Geciová (5), Milan Tchir (34), Ingrid Lukáčová (13), Stanislav Čabala (39), Peter Hubač (52), Marián Vatraľ (38),Tomáš
Sabol (13), Daniela Ujlakiová (13), Michal Buchala (13), Róbert Paňko (15),
Michal Kimák (9), Lívia Vaškaninová (prvodarca), Petra Ducárová (prvodarca),
Mariána Pašeňová (12), Veronika Potomová (3), Ľudmila Rusnáková (3),
Oľga Porcu (prvodarca).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku

o d 1 5 . m a r c a 2 0 21
KOVÁR, Branislav: Sila zániku.
Bratislava,
Premedia 2020. 257 s.
Súčasné krízy sú podobné tým
minulým. Ľudstvo aj v minulosti
bojovalo s problémami a ohrozovali
ho kolapsy. Medzi ikonické príklady
zánikov starých civilizácií patrí
kolaps Západorímskej ríše. Kolaps
zasiahol rovnako tragicky starých
Egypťanov a Asýrčanov, bojovných
obyvateľov Sparty či starých Mayov. Okrem veľkých civilizácií vplýval
aj na menšie ľudské spoločenstvá,
akými boli Vikingovia v Grónsku
alebo obyvatelia Veľkonočného
ostrova. Kolapsy neobišli ani populácie strednej Európy. Hľadanie
príčin zániku keltskej spoločnosti či
Veľkej Moravy je rovnako podstatné ako skúmanie pádov veľkých
civilizácií. Poznanie dejín kolapsov
môže byť nielen obohatením poznania, ale aj pomocou pri riešení
súčasných a budúcich kríz našej
spoločnosti.

RÁKOVÁ, Viktória
Viktória Ráková, prezývaná Viki, sa narodila 15. marca 1981 v Rimavskej
Sobote. Je slovenská herečka. Po absolvovaní Obchodnej akadémie v Rimavskej Sobote, kde aj vyrástla, odišla študovať herectvo na VŠMU v Bratislave.
Štúdium úspešne ukončila v roku 2006. Určitý čas po ukončení štúdia žila v
Košiciach. Vo svojom voľnom čase veľmi rada varí, chodí do prírody a číta
knihy. Má o tri roky staršieho brata Róberta Ráka, ktorý je futbalistom. Jej prvou
premiérou bol veľmi dobre známy komediálny seriál Susedia, kde stvárnila
postavu Ildikó, vysielanom na TV Markíza. Tento sitcom mal u divákov veľký
úspech. Tiež účinkovala v seriáli Panelák a v ďalšom divácky veľmi úspešnom
sitcome Kutyil s.r.o. Je matkou dvoch synov Bendegúza a Benjamína.

HEYSE, Paul Johann Ludwig (15.3.1830-2.4.1914)
Nemecký básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ, pokračovateľ klasicistických tradícií v nemeckej literatúre. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok
1910. Vyštudoval klasickú filológiu v Berlíne a románsku filológiu v Bonne.
Jeho prvá práca, tragédia Francesca da Rimini a výpravné básne Urica a
Bratia boli prijaté s neobyčajnou priazňou, ktorá ešte vzrástla v súvislosti s
vydávaním jeho noviel. Heysove rozsiahle dielo oslavuje harmonickú krásu
a odmieta akékoľvek prvky ošklivosti. Preslávil sa najmä svojimi novelami. Je
autorom niekoľkých románov a mnohých dramatických diel. Prekladal Williama
Shakespeara a diela talianskej a španielskej literatúry.

Dežo príde neskoro do práce.
Majster veľavravne klepe na hodinky a vraví:
- Dežo! Sedem tridsať!
- Majster, také lacné?

