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  Sobáš v bubline. Klienti azylového Domu sv. Jozefa vo Svid-
níku si v pondelok 12. apríla povedali svoje áno za prísnych 
protipandemických opatrení. Nestačila láska, nevyhnutný bol 
súhlas hygienikov a dodržiavanie pravidiel. 

Láske z Domu sv. Jozefa nezabránila ani pandémia - Ingrid a Ján sa vzali v kostole

  Obrad pred oltárom museli rozdeliť na dve časti. Ženích totiž nebol krstený. 
„Ja som chcela, aby sa hlavne dal pokrstiť, lebo je to to prvé, čo treba, 
keď sa chceme vziať,“ povedala nevesta Ingrid a jej nastávajú Ján potvrdil, 
že s tým nemal najmenší problém. Vo svidníckom Dome sv. Jozefa ich totiž 
vedú k Bohu a cestu k nemu si našiel aj on. „Začal som veriť v Boha a tým 
sa pádom sa chcem dať pokrstiť.“
  No a tak sa aj stalo. Rímskokatolícky farár vo Svidníku Peter Marčák vtedy 

ešte budúceho ženícha Jána pokrstil. Krstnými rodičmi sa mu stalo riaditeľ 
Domu sv. Jozefa Marek Fek a rehoľná sestra Františka. 
  Ingrid a Ján nám potom v krátkosti vyrozprávali svoj príbeh. Spoznali sa v 
už spomínanom Dome sv. Jozefa. Ján tam žije už desať rokov a Ingrid tam 
prišla neskôr. Postupne sa spoznávali a zblížili sa, až dospeli k rozhodnutiu, 
že sa chcú vziať. Obaja sú odchovancami detského domova. Vo svidníckom 
azylovom Dome sv. Jozefa sa ich cesty spojili. Nezastavila ich ani pandémia. 
Nezastavila, no ovplyvnila. Opatreniam proti pandémii museli podriadiť celý 
obrad. „Kto chce, hľadá spôsob a oni ho našli. Každý musel mať nega-
tívny test, respirátor, chýbať nemohla dezinfekcia. Oni to všetko splnili, 
boli ochotní spolupracovať, takže nebol najmenší problém,“ vysvetlil 
podmienky sobáša v čase pandémie rímskokatolícky duchovný Matej Knut-
Hrebík, ktorý mladomanželov sobášil. 
  Celkovo to vo svidníckom Rímskokatolíckom kostole bola jedna, maximálne 
25-členná bublina. Z azylového domu sa presunuli do kostola na obrad a späť. 
Do ich bubliny patrili aj duchovní, v Dome sv. Jozefa vykonávajú pastoráciu. 
„My sme v malom spoločenstve, my nemáme veľa kamarátov, takže 

nám to tak aj vyhovuje,“ 
priznal ženích a riaditeľ Domu 
sv. Jozefa vo Svidníku Marek 
Fek všetko ešte doplnil: „Sme 
tu len ľudia, ktorí sme v na-
šom azylovom dome, čiže 
klienti a zamestnanci, no a 
všetci museli mať urobený 
negatívny test.“ 
  Po obrade sobáša, keď si 
Ingrid a Ján pred Bohom po-
vedali svoje áno, im všetci, 
samozrejme, zablahoželali. 
Medzi gratulantmi bol aj rím-
skokatolícky duchovný Matej 
Knut-Hrebík. „Samozrejme, 
že ten štart do života majú 
možno trošku ťažší, ale mys-
lím si, že keď budú chcieť a 
budú si navzájom oporou, 
všetko sa dá zvládnuť. Nie 
je dôležité, či má človek veľa 
peňazí alebo málo, dôležité 
je, aby si vedeli vzájomne 
pomáhať, vzájomne si byť 
oporou.“
  Ingrid si zatiaľ privyrába 
príležitostnými brigádami. Jej 
manžel sa za desať rokov v 
Dome sv. Jozefa dostal ďalej. 

„Riaditeľ nášho azylového domu ma 
presvedčil, aby som si urobil vodič-
ský, úspešne som si ho urobil, teraz 
som tam na projekte,“ povedal ženích 
Ján a Marek Fek ho doplnil: „Janík je 
náš zamestnanec. Z obyčajného 
klienta, tým, že bol veľmi šikovný a 
snažil sa, sa stal zamestnanec. Jazdí 
autom, zásobuje potravinami teraz 
počas pandémie a podobne.“ 
  Nežije sa im ľahko, no vstup do 
spoločného života si užili. Hoci sú v 
azylovom dome spokojní, netajili ani 
svoje sny či plány. „Časom by sme sa 
chceli osamostatniť,“ povedal ženích 
Ján a jeho už polovička Ingrid dodala: 
„Chceli by sme mať svoje bývanie, 
no ale uvidíme, bude to ťažké.“ No 
a po sobáši v ich spoločnej bubline 
v Dome sv. Jozefa nemohlo chýbať 
ani malé pohostenie aj so sladkými 
dobrotami.                                              

 (ps)
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  Slovenskému Červenému krížu vo Svidníku vyhorelo mobilné 
odberové miesto pri športovej hale na Ulici gen. Svobodu. Stalo 
sa to v pondelok večer pred polnocou. Zhoreli stovky testov, 
ďalší zdravotnícky materiál i počítače. 

Pri svidníckej športovej hale podpálili mobilné odberové miesto 

  Ako sme už uviedli, horiaci obytný kontajner spozorovali v pondelok 12. apríla 
krátko pred pol dvanástou večer. Okamžite bol na mieste aj Slavomír Sakalik, 
riaditeľ svidníckeho Územného spolku. „Ja nemám slová, proste som z toho 
smutný zhrozený, neviem, čo mám k tomu povedať,“ takto znela jeho pr-
votná reakcia a zástupca riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo 
Svidníku Ľuboš Jackanin informoval, čo sa presne stalo. „Doposiaľ neznámy 
páchateľ, či páchatelia na Ul. gen. Svobodu vo Svidníku spôsobil požiar 
v objekte obytného kontajnera  slúžiaceho ako mobilné odberné miesto 
na zisťovanie ochorenia COVID 19. Neznámy páchateľ pravdepodobne 
rozbil okno na MOM-ke a vhodil dnu neznámu horľavú látku.“
  Vo vnútri obytného kontajnera, ktorý, ako sme už uviedli, slúžil ako miesto na 
odbery vzoriek, zhorelo všetko, čo v nej bolo. „Zhorelo nám približne 1 350 
kusov antigénových testov, 30 ochranných overalov, 400 kusov jedno-
razových ochranných rukavíc, ako aj ďalších zdravotných ochranných 
pomôcok (pracovné bundy, ochranné štíty i okuliare), ale aj počítače, či 
ohrievače,“ povedal Slavomír Sakalik. „Je to taký obyčajný neprispôso-
bivý občan, ktorého treba riešiť,“ reagoval Svidníčan čakajúci v rade na 
testovanie a pridal sa aj ďalší: „Nevážia si to ľudia vôbec, absolútne. Mali 
by si pomáhať, no nie , ešte si to sami komplikujú.“
  Ako sme uviedli, podpálenú MOM-ku prevádzkuje Územný spolok SČK vo 
Svidníku. Jeho riaditeľ Slavomír Sakalik si počínanie neznámeho páchateľa 
nevie vysvetliť. „Nemali sme zaznamenané žiadne sťažnosti, či na priebeh 
toho odberu alebo žeby ľudia dlho čakali, proste je to celé bežné, ako 
na všetkých ostatných MOM-kách.“ 
  Ľudia čakajúci v utorok ráno v rade na testovanie si o podpálení mysleli svoje. 
„Podľa mňa je to asi nespokojnosť s tým, že nás nútia sa chodiť stále 
dávať sa testovať, lebo nie všetci 

sú s tým stotožnení. Asi taká revolta.“ 
Napriek všetkému utorkové testovanie v tomto mobilnom odberovom mieste 
ohrozené nebolo. Šéf svidníckeho územného spolku Slovenského Červeného 
kríža sa vynašiel. „Pristavili sme sanitné vozidlo a momentálne budeme 
fungovať tak, aby to testovanie pokračovalo ďalej. Určite to budeme 
riešiť výmenou tej unimobunky, ale nebude to raz-dva, lebo predsa je 
to nejaký priebeh. Od pondelka by sme chceli fungovať už v normálnej 
prevádzke,“ potvrdil Slavomír Sakalik, podľa ktorého Slovenskému Červe-
nému krížu vznikla škoda vo výške asi 22-tisíc eur. Policajti zaistili stopy a 
využiť chcú aj kamery na susednej športovej hale. „Samozrejme, kamerové 
záznamy sa vyhodnocujú a sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ 
zdôraznil zástupca riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR vo 
Svidníku Ľuboš Jackanin. 
  Podľa našich infor-
mácií je to prvé podpá-
lené mobilné odberové 
miesto na Slovensku. 
Zákon pre páchateľa, 
ak ho chytia a doká-
žu mu vinu, stanovuje 
trestnú sadzbu na šesť 
mesiacov až tri roky vo 
väzení, s tým, že nate-
raz poverený príslušník 
Obvodného oddelenia 
Policajného zboru vo 
Svidníku začal trestné 
stíhanie vo veci prečinu 
poškodzovanie cudzej 
veci. 

(ps) 

Podľa slov Slavomíra Sakalika zhorelo približne 1 350 kusov antigénových 
testov, 30 ochranných overalov, 400 kusov jednorazových ochranných ru-
kavíc, ako aj ďalších zdravotných ochranných pomôcok (pracovné bundy, 
ochranné štíty i okuliare), ale aj počítače, či ohrievače
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  Takmer tri desiatky mín a granátov, policajní pyrotechnici a 
hasiči na štvorkolkách. Dôchodcu na prechádzke nálezy nepre-
kvapili, no zasahujúce zložky mali čo robiť. Päť hodín zasahovali 
v uplynulý pondelok 12. apríla v lesoch nad Nižnou Pisanou. 

Dôchodca z Nižnej Pisanej našiel takmer tridsať kusov vojnovej munície

  Do lesov nad touto obcou v Údolí 
smrti hasiči s policajnými pyrotech-
nikmi na štvorkolkách a terénnych 
autách vyrážali viackrát. Ešte pred-
tým museli naložiť množstvo nádob 
a techniky. Informácie o lokalitách 
s nájdenou muníciou boli rozsiahle. 
„Na šiestich miestach som ich na-
šiel a sú voľne dostupné,“ povedal 
nám 71-ročný obyvateľ Nižnej Pisa-
nej, ktorý muníciu z obdobia druhej 
svetovej vojny našiel. 
  Nálezy ho neprekvapili. Históriu 
rodnej obce i celého regiónu pozná 

dôkladne. „Bol som v lese na 
prechádzku, no a tak som to po-
nachádzal. Celkovo som našiel 
28 kusov.“ 
  Boli to zväčša delostrelecké a mí-
nometné granáty a míny, ale i ručné 
granáty. Historik Jozef Rodák dlhodo-
bo upozorňuje, že aj po 76-tich rokoch 
od vojny hrozí tragédia. „Sú funkčné, 
lebo nie všetko je v močiaroch, 
takže táto munícia je nebezpečná,“ 
zdôraznil už dávnejšie Jozef Rodák, 
dlhoročný vedúci svidníckeho Vojen-
ského historického múzea. 

  Pyrotechnici s hasičmi nájdenú 
muníciu z lesa postupne pozvážali. 
„Niektoré kusy munície museli 
byť zneškodnené na mieste, podľa 
dostupných informácií asi deväť 
kusov,“ informoval nás zástupca 
riaditeľa Okresného riaditeľstva Poli-
cajného zboru SR vo Svidníku Ľuboš 
Jackanin. „Bolo to konkrétne 19 
kusov delostreleckých mín, 1 kus 
ručný granát, 7 kusov delostrelec-
kých granátov a 1 kus puškový 
granát,“ doplnil Ľuboš Jackanin. 
 Aj tento prípad potvrdzuje, že lesy na 
severovýchode Slovenska a v Údolí 
smrti zvlášť aj po dlhých rokoch skrý-

vajú obrovské množstvo nevybuchnu-
tej munície. „Od Duklianskeho prie-
smyku po Lupkovský priesmyk pri 
Medzilaborciach sa odhaduje, že 
bolo položených viac ako 1 milión 
mín,“ dodal historik Jozef Rodák. 
  Aktuálne zaistenú muníciu za 
prísnych bezpečnostných opatrení 
previezli do vojenského výcvikového 
priestoru Valaškovce pri Humennom. 
„V prvom rade pri náleze takejto 
vojnovej munície nemanipulovať s 
ňou, treba privolať políciu na čísle 
158,“ podotkol Ľuboš Jackanin. 

(ps)

71-ročný obyvateľ Nižnej Pisanej, ktorý muníciu 
z obdobia druhej svetovej vojny našiel 

  Sociálny podnik mesta Svidník sa dostal do svojej ďalšej fázy. 
Od 1. apríla má už svojich prvých zamestnancov. V počiatočnej 
fáze začal Sociálny podnik mesta Svidník s vytváraním zázemia 
a zamestnanci sa pustili do prvých prác. 

O zamestnanie v Sociálnom podniku prejavilo záujem 24 uchádzačov

  Pre Podduklianske novinky to vysvetľuje zástupca primátorky 
Michal Goriščák. „V súčasnosti si našli prácu štyria pracov-
níci, ktorí si podali žiadosť a prihlásili sa do výberového 
konania. Na základe splnenia podmienok a pracovného 
pohovoru boli prijatí.“ 
  Uchádzači boli vyberaní primátorkou mesta a zástupcom 
primátorky, ktorý je poverený spustením prevádzky a chodom 
Sociálneho podniku. „O zamestnanie v Sociálnom podniku 
prejavilo záujem 24 uchádzačov a ďalšie žiadosti ďalej 
prichádzajú. Milo nás prekvapil vysoký záujem o prácu v 
sociálnom podniku, z tohto dôvodu budeme robiť všetko 
preto, aby sa časom počet pracovníkov zvýšil,“ dodal Michal 

Goriščák. 
  Sociálny podnik má svoje sídlo na Stropkovskej ulici, konkrétne v budove 
Slovenského Červeného kríža. Prvou činnosťou pracovníkov bolo novovy-
budovanie pieskoviska na Ul. gen. Svobodu, ktoré patrilo k tým v najhoršom 
technickom stave. Pieskoviská v meste Svidník sú udržiavané, ale už mnohé 

z nich v nevyhovujúcom stave, preto sme sa rozhodli k ich citlivému 
reorganizovaniu. Niektoré pieskoviská budeme postupne nahrá-

dzať novými, modernými a najmä bezpečnými a následne by 
sme chceli počet pieskovísk znížiť. Konkrétne počty a lokality 
sa analyzujú. „Predmetom činnosti Sociálneho podniku je 
drobná stavebná činnosť a výroba peletiek, pričom sme 
práve začali s drobnou stavebnou činnosťou. Chcem po-
dotknúť, že ambíciou sociálneho podniku nie je činnosť 
len pre mesto Svidník, ale aj pre každého obyvateľa mesta, 
ktorý bude mať záujem naše služby využiť. Ponuku prác, 
ktoré si bude môcť verejnosť objednať, zverejníme v na-
sledujúcich týždňoch,“ uzavrel Michal Goriščák. 

 (pn)
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  Zvuky hasičských sirén vystrašili Svidníčanov v nedeľu na 
obed 11. apríla. Zvlášť, keď hasičské autá smerovali do svid-
níckej nemocnici, odkiaľ dostali hlásenie o požiari na Oddelení 
anestéziológie a intenzívnej medicíny, teda na ARO. 

Zadymená rozvodová skriňa internetu spustila alarm na ARE  

  Samozrejme, každý výjazd, každé hlásenie berú hasiči a všetky záchranár-
ske zložky vážne, pretože nikdy nevedia, čo sa môže stať. V tomto prípade, 
našťastie, došlo len k zadymeniu rozvodnej skrine internetu v technickej 
miestnosti ARO a okamžite sa spustil požiarny alarm.
  Hasiči, našťastie, nemuseli zasahovať, na mieste bol takmer okamžite aj 
riaditeľ svidníckej nemocnice Slavko Rodák, ktorý potvrdil, že bezpečnosť 
pacientov a ani zamestnancov nemocnice nebola ohrozená.

 (pn)

  Vyšetrovania kauzy údajne predraženej zákazky za opravu, resp. 
natierania tzv. modrého mesta ešte z čias bývalého primátora 
Svidníka Jána Holodňáka stále nie je ukončené. 

Vyšetrovanie „natieračskej kauzy“ tzv. modrého mesta sa chýli ku koncu

  Potvrdila nám to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR v 
Prešove Jana Ligdayová, ale aj prednosta Mestského úradu vo Svidníku Mi-
roslav Novák. Policajné vyšetrovanie už pritom trvá rok a pol. „Vyšetrovateľ 
odboru kriminálnej polície OR PZ vo Svidníku vedie od 16.10.2019 trestné 
stíhanie vo veci prečinu porušovania povinností pri správe cudzieho 
majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Trestného zákona,“ potvrdila 
krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová s tým, že doposiaľ boli vykonané 
potrebné výsluchy zainteresovaných osôb, ich konfrontácie a boli zabezpečené 
potrebné znalecké posudky. „Vzhľadom na závery znaleckého dokazovania 
bude potrebné ešte vykonať vypočutie niekoľkých svedkov tak, aby 
došlo k ustáleniu právnej kvalifi kácie skutku, samotných skutkových 
okolností a miery zavinenia,“ ozrejmila situáciu Jana Ligdayová a podotkla, 
že súčasná pandemická situácia spôsobila spomalenie postupu vo vyšetro-

vaní, preto nie je možné v súčasnom štádiu konania stanoviť termín vydania 
meritórneho rozhodnutia vo veci. „Vzhľadom na rozsah doposiaľ vykona-
ného dokazovania predpokladáme, že k rozhodnutiu dôjde v najbližšej 
dobe,“ zdôraznila v závere hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru 
SR v Prešove Jana Ligdayová, no a my sme sa na aktuálnu situáciu pýtali aj 
prednostu Mestského úradu vo Svidníku Miroslava Nováka.   
  „Vyšetrovanie prevedených natieračských prác na modrom moste 
naďalej pokračuje. Konečné rozhodnutie o výsledkoch vyšetrovania a 
ďalší postup nám bude známy až po doručení ofi ciálneho rozhodnutia. 
Orgány činné v trestnom konaní vykonávajú viaceré procesné úkony,“ 
odpovedal nám Miroslav Novák. Ním spomínané procesné úkony už ozrejmila 
krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, a to znamená, že neostáva nič 
iné len čakať a hádam už o pár dní sa výsledok policajného vyšetrovania 
konečne dozvieme. 

(ps)

  Vo veci trestného činu ublíženia na zdraví začal trestné stíhanie 
poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru 
vo Svidníku. 

Pri výkopových prácach 
mladíkovi amputovalo malíček

  V stredu 14. apríla predpoludním pri 
ceste III. triedy pred jedným z rodin-
ných domov v obci Vyšná Jedľová, 
došlo počas vykonávania výkopových 
prác v rámci výmeny telekomunikač-
ných stĺpov k úrazu ruky u 21 ročného 
zamestnanca. 
  Z doposiaľ neznámych dôvodov 
nastal pohyb ramena malého páso-

vého bagra, ktorý narazil do mladého 
muža, zasiahnutá bola ľavá ruka. 
  Silný náraz spôsobil čiastočnú am-
putáciu malička ľavej ruky. Polícia 
celú udalosť na mieste riadne zado-
kumentovala, bude skúmať presné 
okolnosti za kých došlo k tomuto 
zraneniu. 

 (krpz)

Vyšetrovanie prevedených natieračských prác 
na modrom moste naďalej pokračuje

Našťastie, došlo len k zadymeniu rozvodovej 
skrine internetu. Spustil sa požiarny alarm...
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  Žien včelárok je ako šafranu, ale predsa sa nájdu. Jednou z 
nich je aj Martina Mihalenková z nášho regiónu. Hoci o včelárení 
nevedela takmer nič, dnes začína už piatu sezónu. Začínala, ako 
sa hovorí, od nuly. Včelárstvo nezdedila po príbuzných, ale v 
živote si predsavzala, že nie je zlé mať vlastný med.   

Včelárka Martina Mihalenková nielen o plusoch medu a včiel, 
ale aj mínusoch a úskaliach včelárstva 
„Včelárstvo je krásne hobby. Stále vravím, že idem ku včelám na chvíľu a prídem o dve hodiny“ 

  Žena včelárka sa predsa len nevidí 
každý deň. A tak sme rozhovor začali 
klasickou otázkou. Ako ste sa dostali k 
včelárstvu? „Ani sama neviem, prišlo 
to nejako samo popri deťoch. Najprv 
som dostala ponuku na úle a hneď 
za úľmi prišli aj včely. Prišlo mi to ako 
dobrý nápad, mať svoj vlastný med. A 
to som ešte netušila, koľko iných pro-
duktov môžem z jednej včelej rodiny 
získať. V rodine, bohužiaľ, nemáme 
žiadneho včelára, aj keď by sa určite 
zišiel, pretože som o včelárení neve-
dela vôbec nič. Dodnes si pamätám, 
ako sa smiali starí včelári, keď som 
sa ich pýtala, čo je to medzistienka. 
Napadlo mi kontaktovať Slovensky 
zväz včelárov vo Svidníku a získavať 
informácie od nich. A tak sa aj stalo. 
Najprv som chodila na prednášky, 
ktoré organizovali, potom som sa 
prihlásila na včelársky kurz, ktorý 
viedol pán inžinier Sabol vo Svidní-
ku, a popri tom som študovala rôzne 
knihy a videá a tak teraz začínam 
svoju piatu sezónu,“ začala včelárka 
Martina Mihalenková. 

Ako vníma med a včely?
  Ako vníma med a včely? Ale aj 
samotné včelárstvo? V posledných 

mesiacoch intenzívne počúvame naj-
mä o ústupe včelárov... Alebo možno 
je to naopak? Je včelárstvo v kurze 
alebo na ústupe? Aj na tieto otázky 
nám odpovedala včelárka Martina 
Mihalenková. 

Pozoruje húževnatosť včiel 
  „Včelárstvo je krásne hobby. Stále 
vravím, že idem ku včelám na chvíľu 
a prídem o dve hodiny. Dokázala 
by som pozorovať ich húževnatosť, 
pracovitosť cely deň. Včely a ostatne 
opeľovače sú pre nás nesmierne 
dôležité, čím skôr si to uvedomíme, 
tým lepšie pre nás. Med je k tomu len 
taký bonus za to, že im pomáhame,“ 
dodala Martina Mihalenková, ktorá 
si pri včelárení uvedomila jednu vec, 
že každý by mal chovať alebo starať 
sa o nejaké hospodárske zviera. Aby 
pochopil, ako všetko so všetkým 
súvisí. 
  „Ešte pár rokov dozadu ma netrápilo 
to, kto kedy a s čím postrekuje zele-
ninu alebo ovocné stromy, ale vďaka 
včelám som sa na veľa vecí začala 
pozerať ináč. Našťastie vo Vyšnej 
Pisanej máme záhradkárov, ktorí si 
to všetko uvedomujú, tak moje včely 
aspoň s týmto problémom zápasiť 

nemusia. Nanešťastie, aj bez tohto 
problému ich je v prírode stále menej 
a menej.
  Vymierajú nám rôzne druhy opeľo-
vačov a čo je horšie, odchádza nám 
aj generácia starých a skúsených 
včelárov. To je asi najväčší problém. 
Je to remeslo, na ktorom nezarobíte 
milión, je to skôr hobby, s ktorým si 
sem tam privyrobíte. Preto to veľa 
mladých ľudí neláka. Štát má síce 
v ponuke aj grant pre začínajúcich 
včelárov, ale ako skoro všetko na 
Slovensko, je to tak komplikovaný 
proces, že to väčšinu ľudí odradí od 
včelárenia.“   

Priemerný vek včelárov 
  Včelárka Martina Mihalenková spo-
menula aj priemerný vek včelárov. 
Podľa časopisu Včelár z marca tohto 
roku bol priemerný vek včelárov v 
Slovenskom zväze včelárov 58 ro-

kov s počtom včelstiev 15. Podľa nej 
takáto situácia je aj v našom regióne, 
kde sa priemerný vek včelára šplhá 
až na 60 rokov. „Ako to bude vyzerať 
o 10 rokov si netrúfam odhadnúť, ale 
ak sa situácia nezmení, tak asi nie 
veľmi dobre.“

Negatívom výkyvy počasia
  Podľa mladej včelárky ďalším 
negatívom sú aj výkyvy počasia 
v posledných rokoch, ktoré veľmi 
ovplyvňujú znášku pre včely a tým aj 
výnos medu. „Zatiaľ čo naši predkovia 
v takomto čaše už vytáčali prvý jarný 
med, my sa každý rok modlíme, aby 
bola jar ako má byť. Všetko záleží 
od prírody a tá nám to posledné roky 
pekne vracia. Minuloročná sezóna 
bola, podľa štatistík, najhoršia za po-
sledných 50 rokov.  A keď sa pozriem 
dnes z okna, nevyzerá to o nič lepšie. 
Je polovica apríla a nám v Pisanej už 
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tretí deň sneží. 
  Posledné dva roky u nás boli veľmi 
slabé, a to mnohých mladých včelárov 
odrádza od včelárenia,“ skonštatova-
la Martina Mihalenková.

Kvalita medu a falšovanie
  Pozreli sme sa aj na samotný med. 
Často sa hovorí o rôznych nekva-
litných medoch na trhu. Ako je to v 
našom regióne? Ako kvalitný med 
rozlíšiť? Kde med kupovať? Platí 
rovnica - že med priamo od včelára je 
ten naj? „Med je jednou z najčastejšie 
falšovaných komodít na svete. Nane-
šťastie ani skúsený včelár, včelárka 
nevie rozlíšiť falšovaný med od toho 
pravého. A aj keď sa snažíme sprís-
niť podmienky na kontrolu pravosti 
medu, falšovatelia sú stále o krok 
vpred. Nepoznám v našom regióne 
včelára, ktorý by nejakým spôsob 
med falšoval, takže áno, stále platí 
rovnica, že najlepší med je priamo 
od včelára vo vašom okolí,“ povedala 
včelárka Martina Mihalenková. 
  Pod pojmom včelár si väčšina ľudí 
predstavuje zväčša dedka. Ako ženu 
- včelárku vníma jej rodina, priatelia 
či okolie? Ako vás vnímajú kolegovia 
včelári? „No myslím, že moji kole-
govia včelári by určite privítali viac 
včelárok vo svojich radoch... Musím 
povedať, že sú veľmi zlatí a ochotní, 
podporujú ma a pomáhajú.  Aj keď s 
mojimi názormi si občas myslia, že 
som prišla z exotickej krajiny... Veľa 
sa od nich učím, veď niet nad 30, 
40 a niekedy aj 50-ročné skúsenosti 
našich včelárov. 
 Na začiatky môjho včelárenia sa 
pozerali ľudia skepticky, tak moja 
rodina, ako aj okolie. Strach zo včiel 
bol dosť veľký, ale postupne zisťujú, 
že to vôbec nie je také strašné, a že 
človek a včely dokážu spolu existo-
vať vedľa seba. Veď tak žili aj naši 
predkovia,“ dodala s dávkou humoru 
Martina Mihalenková, ktorá sa o 

Včelárka Martina Mihalenková nielen o plusoch medu a včiel, 
ale aj mínusoch a úskaliach včelárstva 

včely stará popri práci, rodine a troch 
deťoch. „Kedysi mi niekto povedal, že 
mať do 10 včelích rodín je hobby, 20 
rodín chce už viac času, no a mať 50 
a viac rodín je už práca na každý deň.  
Momentálne som ešte neprekročila 
hranicu 10 rodín, takže stále to mám 
ako hobby a doteraz som to stíhala 
popri práci a víkendovo.  V súčasnosti 
som na materskej a mám v pláne 
počet včelstiev rozširovať na cca 20 
rodín, takže stále by som to mala 
stíhať. Samozrejme, bez podpory 
partnera a rodiny to nepôjde, takže 
sme v tom všetci spolu.“ 
  Radosť z včiel majú aj deti včelárky, 
ktorú, ako sa hovorí, spovedáme. 
Vedia si poriadne zamaškrtiť. „Deti 
sa tešia hlavne na medobranie a na 
medové plasty, tzv. medové žuvačky. 
Chutí im to oveľa viac ako klasicky 
tekutý med. Vtedy chodia a odlamujú 
mi plasty s medom a pergou. Je to u 
nás veľká udalosť. Silnejší prinášajú 
nadstavky s medovými plastami od 
včiel, menší sa snažia odviečkovať 
med, no a ďalší pomáhajú pri lisovaní 
medu. Zapájame všetky deti, moje, 
sestrine, susedove, aby videli celý 
proces a učili sa od mala.“       

Má 10 včelstiev 
  Ako sme už spomínali, včelárka 
Martina Mihalenková má 10 včelstiev. 
Včelárstvo je pre ňu hlavne o záľube, 
komerčný predaj je o čomsi inom. 
„V súčasnosti mám 10 včelstiev a je 
to hlavne o záľube. Na to, aby som 
mohla med predávať komerčne, by 
som musela mať v našich lesoch a 
kopcoch asi tak 100 úľov. Moje vče-
lárenie by som asi nazvala návratom 
k prírode. Čím jednoduchšie, tým 
lepšie. Vzhľadom na naše znáškové 
pomery, nie všetky postupy sa u nás 
dajú vykonávať. Mám na mysli naprí-
klad mednú komoru, čo je postup, kde 
sa necháva celý jeden nadstavok s 
medom včelám. Prečo? Pretože med 

je pre ne stokrát lepší na zdravé pre-
zimovanie ako cukrový roztok, ktorý 
dostávajú na jeseň, ale vzhľadom k 
našim znáškovým podmienkam sa 
k tejto metóde neviem dopracovať. 
Agátu tu máme strašne málo, o repke 
a slnečnici ani nehovorím. V našom 
regióne sa znáška pre včely končí 
lipou, preto sa snažíme vysádzať 
medonosné rastliny, ktoré produkujú 
nektár a peľ v mesiacoch august - 
október a zabezpečiť im tak potravu 
až do neskorej jesene,“ ozrejmila 
pre nás laikov včelárka Martina Mi-
halenková, ktorá k svojim milovaným 
včelám chodí s rešpektom. A potom, 
samozrejme, nechýba: 
  „Včelárska kombinéza, rukavice a 
dymák - to je základná výbava každé-
ho včelára.  Mojim cieľom je chodiť k 
nim aspoň bez rukavíc, ale zatiaľ som 
nenabrala odvahu. Niekto má včely 
mierne, moje sú ako strážny pes... Ale 
nie, v období znášky sú pokojné, mô-
žem na včelnici robiť čo chcem. Ale 
akonáhle je bezznáškové obdobie, 
žiaden nektár v okolí 2 - 5 kilometrov, 
dostanem pozdrav v mene žihadla, aj 
keď som 30 metrov od nich.“ 

Dostala liečivú injekciu   
  A takto predbehla našu otázku, či 
už má aj skúsenosť s poštípaním 
včely, včelárka Martina Mihalenková. 
„Samozrejme, aj túto sezónu som už 
dostala liečivú injekciu.  Našťastie, 
nikto z našej rodiny nie je na včelí 
jed alergický. Uštipnutie síce bolí, 
ale snažím sa to brať ako liek. Moje 
deti by vám tiež o tom vedeli povedať 
svoje, ich som zatiaľ nepresvedčila o 
tom, že je to liek. Včelári sa vždy po 
zime tešia na prvé uštipnutia, hlavne 
tí, ktorí trpia na reumu. Tak ako všetky 
produkty z úľa, aj včelí jed je liečivý a 
používa sa pri apipunkure,“ doplnila 
včelárka Martina Mihalenková. 
  A aké sú jej plány so včelárstvom? 
Čo by chcela dosiahnuť? Venuje sa 

aj edukácii, teda vzdelávaniu a často 
badať, že robí aj osvetu včelárstvu... 
„Apiturizmus je asi takou mojou 
najväčšou métou, čo sa včelárenia 
týka, pretože mojim cieľom je pro-
pagovať vidiek, naše údolie a spojiť 
to s rozvojom cestovného ruchu. 
Návrat k prírode, našim tradíciám a 
relaxácii v prírode, to všetko sa stáva 
moderným trendom. Chcela by som 
postaviť apidomček a využiť tak silu 
vibrovania včiel (spanie na včelých 
úľoch), dýchanie včelieho vzduchu, 
ponúkať včelie produkty, organizovať 
workshopy a prilákať tak viac turistov, 
ktorým by sme zároveň robili osvetu 
ohľadom včiel, ich produktov a pod-
porili by sme tak predaj medu od 
lokálnych včelárov.“

Pisanske bzučanie
  Časť z toho sa jej už dvakrát podarilo 
pretaviť na zaujímavom podujatí pod 
názvom Pisanske bzučanie, ktoré sa 
snaží spolu so Slovenským zväzom 
včelárov vo Svidníku a občianskym 
združením OZ Skalné organizovať 
každý rok. 
  „Je to akcia určená pre širokú ve-
rejnosť, vhodná pre rodiny s deťmi. 
Prednášky sú vyberané tak, aby 
zaujali aj nevčelárov, pretože je po-
trebné, aby sme navzájom spolupra-
covali.  Máme tam aj akcie a súťaže 
pre deti, prezentujeme medonosné 
rastliny, snažíme sa aj nejaké rozdá-
vať. To všetko preto, aby sme zlepšili 
znáškové podmienky pre včely v na-
šom regióne, ale hlavne preto, aby si 
ľudia našli svojho včelára, od ktorého 
budú kupovať med. Týmto by som 
rada pozvala všetkých na tohtoročné 
Pisanske bzučanie, ktoré sa bude 
konať v septembri 2021. Všetky in-
formácie o prednášajúcich a ďalších 
aktivitách budú k dispozícii aj na mojej 
FB stránke Pisanska Pčola,“ uzavrela 
včelárka Martina Mihalenková. 

 (ks)
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  Historicky prvé plne elektronické Sčítanie obyvateľov domov 
a bytov 2021 sa dostáva do poslednej zberovej fázy. Asistované 
sčítanie je určené primárne pre digitálne vylúčených obyvateľov, 
ktorí nevedia robiť s technológiami, nemajú prístup na internet 
alebo sa nemohli sčítať počas online samosčítania do konca 
marca 2021. 

Samospráva začala s prípravou na asistované sčítanie

  Asistované sčítanie bude prebiehať v súlade s covid automatom a v súčinnosti 
s úradmi regionálneho zdravotníctva. V zmysle zákona o sčítaní musí byť 
asistované sčítanie realizované na celom území SR najneskôr do 31.10.2021, 
ale v každej obci či meste bude prebiehať 6 týždňov. 
  V týchto dňoch sa začína príprava asistovaného sčítania v obciach. Príprava 
znamená hlavne zriadenie kontaktných miest a vyškolenie asistentov. Na túto 
prípravu majú obce 21 dní. Následne vydá predseda Štatistického úradu SR  
Alexander Ballek rozhodnutie o začatí asistovaného sčítania. Vzhľadom na 
pandemickú situáciu musí byť  rozhodnutie predsedu 
ŠÚ SR vydané v súlade so stanoviskom Úradu verejné-
ho zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného 
zdravotníctva. „Predpokladáme, že v prvých ob-
ciach a mestách budeme môcť asistované sčítanie 
začať realizovať od 3. 5. 2021 a potrvá 6 týždňov,“ 
informovala Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka 
Sekcie sociálnych štatistík a demografi e

ČO JE ASISTOVANÉ SČÍTANIE
  Asistované sčítanie realizuje v súčinnosti so Štatistic-
kým úradom SR samospráva. Je sčítaním, pri ktorom 
sa používa asistovaná služba, t. j. sčítanie sa realizuje 
s pomocou stacionárnych a mobilných asistentov. Samospráva na území obce 
zriaďuje kontaktné miesta.

REALIZÁCIA ASISTOVANÉHO SČÍTANIA 
  Na kontaktnom mieste sa môže obyvateľ sčítať sám pomocou techniky, 
ktorú má k dispozícii, alebo mu na požiadanie pomôže stacionárny asistent. 
Obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek kontaktnom mieste bez ohľadu na 
jeho trvalý pobyt. Zoznam kontaktných miest rovnako ako ich prevádzkové 
hodiny budú zverejnené  na webstránke www.scitanie.sk.  
  Obyvateľ má možnosť požiadať o pomoc aj mobilného asistenta, ktorý 
prichádza k nemu domov s tabletom, aby ho v pohodlí domova sčítal. Mo-
bilného asistenta si môže obyvateľ zabezpečiť zavolaním na call centrum 
alebo na obec. Číslo call centra bude zverejnené po spustení asistovaného 
sčítania na stránke www.scitanie.sk. Po objednaní si mobilného asistenta 
tento kontaktuje obyvateľa telefonicky, aby si s ním dohodol presný termín 
návštevy u neho doma. 

BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV 
  Na účely Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 bol vypracovaný samo-
statný bezpečnostný projekt. V jeho zmysle sú dáta hašované, anonymizované 
a skriptované. Každá osoba, ktorá pracuje s dátami obyvateľov, bola preve-

rená a zaškolená. Na stacionárnych a mobilných asistentov kladie osobitý 
dôraz aj zákon o sčítaní. V zmysle tohto zákona môže pozíciu asistenta pri 
sčítaní vykonávať len osoba dôveryhodná, bez záznamu v registri trestov, 
staršia ako 18 rokov, musí mať minimálne stredoškolské vzdelanie, ovládať 
materinský jazyk a je vhodné, aby ovládala aj jazyk národnostnej menšiny 
na jazykovo zmiešanom území. Okrem toho by mala byť techniky zdatná a 
ochotná poskytovať obyvateľom pomoc a podporu. Každý asistent zároveň 
podpisuje dohodu o mlčanlivosti aj po skončení projektu a je poučený o práci 
s GDPR údajmi. 

PANDEMICKÁ BEZPEČNOSŤ 
  Pretože asistované sčítanie prebieha v období pandémie COVID-19, budú 
prijaté preventívne opatrenia v zmysle osobitého pokynu. Každé kontakt-
né miesto bude dezinfi kované, stacionárny asistent bude mať k dispozícii 
dezinfekciu rúk a  ochranné rukavice. Mobilní asistenti budú tiež vybavení 
ochrannými prostriedkami. 

AKO POZNÁME ASISTENTA A ČÍM SA PREUKÁŽE
  Každý mobilný asistent je vybavený preukazom 
mobilného asistenta, ktorý predloží pri kontakte s oby-
vateľom. Preukaz musí splniť nasledujúce náležitosti:  
meno a priezvisko asistenta, identifi kátor asistenta 
sčítania a evidenčné číslo preukazu asistenta.  Totož-
nosť asistenta, ktorý kontaktuje obyvateľa na základe 
predchádzajúceho objednania na čísle call centra 
alebo v obci, je možné si spätne overiť zavolaním na 
obec. Odporúčame obyvateľom, aby si pri prvom tele-
fonáte s mobilným asistentom vyžiadali od neho jeho 
celé meno a evidenčné číslo preukazu mobilného 
asistenta, prípadne aj identifi kátor asistenta sčítania. 

Na základe týchto údajov je možné si overiť totožnosť asistenta v obci. 
POZOR!

Na záver treba pripomenúť, že NIKTO PROAKTÍVNE NECHODÍ pri sčítaní 
2021  k obyvateľovi domov. Ak sa s takýmto postupom stretnete, dôrazne 
odporúčame nevpúšťať neznáme osoby do bytu či domu a kontaktovať obec 
alebo políciu. 

INFORMÁCIE ZO SVIDNÍKA
  V závere dodajme, že v meste Svidník sa samosčítaním sčítalo 86,65 % 
občanov, čo je jemne nad celoslovenský výsledok samosčítania. „Asistova-
né sčítanie z dôvodu vyhláseného núdzového stavu je na celom území 
Slovenskej republiky pozastavené, ale občanov ubezpečujem, že tým, 
ktorí sa nemohli sčítať sami, budeme po opätovnom spustení plne 
nápomocní. Čakáme na inštrukcie Štatistického Úradu SR. Na sčítanie 
pre občanov, ktorí tak nevedeli spraviť sami budeme mať pripravené 
dve sčítacie miestna na Mestskom úrade vo Svidníku a rovnako máme 
pripravených šiestich mobilných asistentov, ktorí by v prípade potreby 
mohli pomôcť občanovi sa sčítať priamo v jeho domácnosti,“ informovala 
PR hovorkyňa mesta Svidník Kristína Tchirová. 

 (Jasmína Stauder, hovorca pre SODB 2021, pn)

  Epidemiologická situácia je v našom regióne stabilizovaná. 
Pre Podduklianske novinky to potvrdila riaditeľka Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku Helena 
Hrebeňáková. 

Epidemiologická situácia je v našom regióne stabilizovaná

„Som veľmi rada, že sviatky neprispeli k jej zhoršeniu. Za čo občanom 
ďakujem. Za aktuálny týždeň bolo v okrese Svidník potvrdených 44 
prípadov, z toho 31 PCR testom a 13 Ag testom. V okrese Stropkov 
pribudlo 14 pozitívne testovaných, z toho 7 PCR testom a 8 Ag testom,“ 
informovala šéfka hygieny. 
  Podľa jej informácií ochorenie sa najviac šíri v rodinách. „Za posledný týž-
deň sme zaznamenali 6 rodinných výskytov, kde sa COVID-19 potvrdil 
u troch, štyroch a dokonca aj šiestich členov domácnosti. Ochorenie sa 
potvrdilo aj u viacerých pedagogických zamestnancov jednej strednej 
školy vo Svidníku a riaditeľ rozhodol o uzatvorení školy a škola prešla 
na dištančnú formu vzdelávania.
Som optimista a verím v zlepšovanie situácie. Bude to náročné. Musíme 
dobre zvládnuť uvoľňovanie opatrení. Verím ľuďom a ich zodpovednosti. 

Ďalej chcem všetkých občanov požiadať, aby využili možnosť a dali sa 
zaočkovať. Očkovacie látky, ktoré sa na Slovensku používajú sú bezpeč-
né a účinné. Očkovanie je najlepšia cesta ako nad pandémiou zvíťaziť,“ 
uzavrela Helena Hrebeňáková.

 (pn) 

Podľa šéfky hygieny 
ochorenie sa najviac 
šíri v rodinách. 
„Za posledný týždeň 
sme zaznamenali 6 
rodinných výskytov“ 
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   „KDH má najviac starostov a primátorov (220), ale aj najviac poslancov miestnych 
a regionálnych zastupiteľstiev. Pracujeme pre vás naďalej a robíme všetko preto, aby 
sme spoločne zvládli ťažkú situáciu, v akej sa dnes nachádzame,“ prehlásila slovenská 
mimoparlamentná stredopravá a kresťanskodemokratická politická strana KDH. 

   Dôkazom toho je, že Okresné centrum KDH, 
OC Svidník s podpredsedom Matúšom Majdom a 
Martinom Ždiňakom a zástupcom sponzora Marti-
nom Zribkom venovalo pri príležitosti uvoľňovania 
opatrení respirátory KN95 rímskokatolíckej farnosti 
Svidník, Giraltovce, Kračúnovce a Želmanovce, ale 
tiež gréckokatolíckej farnosti vo Svidníku (mesto), 
gr. kat. farnosti na Ul. Záhradnej a Pravoslávnej 
farnosti vo Svidníku.
   Uvoľnenie opatrení platné od 19. apríla sa netýka 
len otvorenia chrámov, ale aj škôl, konkrétne tried 8. 
a 9. ročníka základných škôl, preto KDH venovalo 
respirátory aj školám. Respirátory ako pomoc od 
KDH putovali konkrétne do SZŠ mil. Samaritána vo 
Svidníku a do Cirkevnej základnej školy sv. Juraja 
vo Svidníku v počte 200 ks v rodinnom balení. 
Hnutie KDH pritom zdôrazňuje, že zo Strednej 
zdravotníckej školy mil. Samaritána chodia učitelia 

spolu so svojimi študentmi na prax do nemocnice s 
poliklinikou vo Svidníku, preto darované respirátory 
od hnutia KDH sa určite hodia práve v tejto strednej 
škole. Na pamäti treba mať, že počty respirátorov 
z OÚ sú jednoducho limitované. Základná škola 
sv. Juraja vo Svidníku bola v karanténe, preto 
sa dar v podobe respirátorov nesmierne zíde aj 
v tejto škole, aby bola zabezpečená dostatočná 
ochrana žiakov i všetkých zamestnancov škôl pred 
koronavírusom.
   Aj takýmto spôsobom Kresťanskodemokratické 
hnutie (KDH) vyjadruje radosť z postupného uvoľ-
ňovania opatrení. Zdôrazňuje pritom, že je dôležité 
zachovávať dodržiavanie prijatých opatrení. Forma 
pomoci, ktorou chce KDH prispieť k zabezpečeniu 
bezpečnosti a podporiť tak tiež ochranu pred ocho-
rením Covidu-19. 

(mž)

   24-tisíc eur na pasportizáciu, teda na spočítanie parkovacích 
miest v meste Svidník, bolo poslancami Mestského zastupiteľ-
stva vo Svidníku schválených, no napokon aj zrušených. 

   PR manažérka mesta Svidník Kris-
tína Tchirová uviedla, že pandémia so 
sebou priniesla aj šetrenie prostried-
kov na pasportizácii parkovísk, čo 
bolo prijaté zmenou rozpočtu v roku 
2020. Napriek tomu však mesto 
podľa slov Kristíny Tchirovej prehľad 
o parkovacích miestach má. „V sú-
časnosti máme vo Svidníku viac ako 
2 500 verejných parkovacích miest, 
ktoré by sme chceli podľa fi nančných 
možností rozširovať. V pláne pre tento 
rok je zvýšiť o 26 parkovacích miest 
možnosť parkovania v centre mesta 
za AB budovou a o 24 parkovacích 
miest na Ul. Ľ. Štúra. Mimoriadne 

si vážime konštruktívne rokovania s 
predsedami bytových spoločenstiev, 
ktorí vyjadrili podporu rozširova-
nia parkovania. V centre mesta sa 
pripravujeme aj na situáciu, ktorú 
prinesie obmedzenie parkovania za 
Slovenskou sporiteľňou spoločnosťou 
IRBIS,“ povedala Kristína Tchirová a 
my pripomeňme, že ide o spoločnosť, 
ktorá vlastní priestory, v ktorých sídli 
spomínaná Slovenská sporiteľňa a do 
jej vlastníctva spadá aj časť parkovis-
ka za budovou. Aké zmeny v obme-
dzení parkovania sa chystajú, však 
zatiaľ nepoznáme. „Návrh nových 
lokalít na výstavbu parkovacích miest 

vo Svidníku vzniká po vzájomných 
odborných rokovaniach s projektant-
mi dopravných stavieb, dopravnou 
komisiou a stavebnou komisiou,“ 
dodala ešte PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová. 
   Vráťme sa však do marca minulého 
roku, kedy spomínaných 24-tisíc eur 
na pasportizáciu mestský parlament 
na návrh mesta schválil. Konkrétne 
išlo o 24-tisíc eur na pasportizáciu 
miestnych komunikácií a vypracova-
nie koncepcie parkovania v meste. 
Poslancovi Pavlovi Olejárovi sa táto 
suma zdala prehnaná. „To si skutočne 
nevieme spočítať parkovacie miesta 
či chodníky v meste?“ pýtal sa Pavel 
Olejár a vysvetlenie dostal od vte-
dajšieho vedúceho Odboru výstavby 
Mestského úradu Karola Richvalské-

ho. „Pasportizá-
cia miestnych 
komunikácií sa 
v y p r a c o v á v a 
podľa ustano-
venia cestného 
zákona, ktorý 
znie: správco-
via diaľnic, ciest 
a miestnych ko-
munikácií vedú 
o týchto pozem-
ných komuniká-
ciách technickú 
evidenciu. Pas-
port miestnych 
komunikácií je 
tvorený textovou 
časťou, tabuľ-
kovou časťou, 

umožňuje aktualizáciu údajov, a ma-
povou časťou. Výstupom pasportizá-
cie sú výkazy, ktoré sú spracované v 
papierovej forme a v digitálnej forme. 
Pokiaľ ide o koncepciu parkovania, 
nejedná sa len o zmapovanie jestvu-
júcich parkovacích miest. Samozrej-
me, to si vieme urobiť aj sami alebo 
v spolupráci s miestnymi projektantmi 
alebo inými odborníkmi. Tu sa však 
jedná o výpočty a návrh nových par-
kovacích miest a určenie lokalít pre 
nové parkovacie miesta. Znamená to, 
že okrem pasportizácie by sme mali 
mať aj výstup, ktorý nám výpočtovo 
preukáže a určí nové plochy nielen 
pre nové parkovacie miesta, ale aj 
pre parkovacie domy,“ vyhlásil Karol 
Richvalský, ktorý následne na otázku 
primátorky, či má mesto aktuálnu pas-
portizáciu komunikácií, odpovedal, že 
áno, ale zo septembra 1989. Návrh 
Pavla Olejára, aby čiastku 24-tisíc 
eur vyškrtli z rozpočtu, čo vlastne 
nepriamo navrhla aj fi nančná komisia 
vzhľadom na nedostatočný prebytok 
bežného rozpočtu, poslanci neschvá-
lili. Celkovú prvú zmenu tohtoročného 
rozpočtu však napokon poslanci 
odklepli, keď proti boli iba poslanci 
Pavel Olejár a Ján Vook. 
   Napokon to celé skončilo tak ako po-
vedala PR manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová a v rámci zmeny roz-
počtu ešte v roku 2020 bolo spomína-
ných 24-tisíc eur zrušených a žiadna 
pasportizácia miestnych komunikácií 
a vypracovanie koncepcie parkovania 
v meste sa nerealizovalo.     (ps)

Parkovaciu koncepciu za 24-tisíc eur napokon nevypracovali, 
no parkovacie miesta spočítané majú

Návrat veriacich do kostolov podporilo aj KDH - veriacim, Návrat veriacich do kostolov podporilo aj KDH - veriacim, 
ale aj školám pomohli s respirátormiale aj školám pomohli s respirátormi
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  Otváranie škôl pokračuje. Od pondelka 19. apríla 2021 sa môžu 
vrátiť k prezenčnej forme výučby aj žiaci ôsmych a deviatych 
ročníkov zo základných škôl mimo čiernych okresov. O týždeň 
nato - od 26. apríla sa celé školstvo prepne do „regionálneho 
Covid automatu“. V okresoch s najlepšou epidemiologickou si-
tuáciou tak budú môcť nastúpiť do tried všetci žiaci základných 
a stredných škôl.

Otvorili sa školy aj pre väčšinu ôsmakov a deviatakov ZŠ

  Návrat k prezenčnej výučbe je možný vďaka zlepšeniu epidemiologickej 
situácie v krajine, preočkovanosti zamestnancov škôl či kvalitným pravidlám 
Covid semafor pre školy v čase pandémie. Ministerstvo školstva, v zhode s 
epidemiológmi, odborníkmi, predsedom vlády či ministrom 
zdravotníctva na ďalších krokoch, bude preto pokračovať 
v postupnom otváraní škôl. 
„Som veľmi rád, že sme sa všetci zhodli, že fungovanie 
škôl a ich otváranie je prioritou. Otvorenie škôl je nevy-
hnutné tak pre vzdelávanie detí, ako aj pre štandardné 
fungovanie rodín,“ zdôraznil minister školstva Branislav 
Gröhling a poďakoval za pomoc a spoluprácu premiérovi 
Eduardovi Hegerovi, ministrovi zdravotníctva Vladimírovi 
Lengvarskému aj tímu epidemiológov, ktorý pozorne mo-
nitoroval a vyhodnocoval situáciu na Slovensku.
  Od pondelka 19. apríla 2021 mohli nastúpiť na prezenčnú 
výučbu okrem žiakov doposiaľ otvorených škôl aj ôsmaci a 
deviataci zo základných škôl mimo čiernych okresov (podľa 
Covid automatu Ministerstva zdravotníctva SR). Účasť 
na vyučovaní je štandardne podmienená pretestovaním 
zákonného zástupcu a testuje sa tiež žiak na 2. stupni ZŠ. Naďalej platí, že v 
prípade nákazy môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa alebo RÚVZ zatvoriť 
školu alebo triedu, kde sa objaví pozitívny prípad tak, ako to stanovuje Covid 
školský semafor.
  O dva týždne neskôr - od 26. apríla 2021 sa celé školstvo prepne do „regio-
nálneho Covid automatu“. V okresoch s priaznivou epidemiologickou situáciou 
tak bude možné otvoriť školy a školské zariadenia pre ďalšie kategórie detí 
a žiakov.
  Čierne okresy ostanú v režime, ktorý platil plošne doposiaľ, teda do 11. 
apríla 2021 (otvorené v nich budú v zásade len materské školy, 1. stupeň 
ZŠ či stredné zdravotnícke školy a ostane tiež možnosť prezenčnej výučbu 
v malých skupinách 5 + 1).
V bordových okresoch (3. stupeň varovania) budú nad rámec už otvorených 
škôl a školských zariadení v čiernych okresoch otvorené aj 8. a 9. ročníky 
ZŠ, poradenské centrá a tiež centrá voľného času a jazykové školy pre in-

dividuálnu výučbu.
V červených okresoch (2. stupeň varovania) bude otvorený aj celý 2. stupeň 
ZŠ a tiež prvé štyri ročníky 8-ročných gymnázií, ktoré zodpovedajú 2. stupňu 
ZŠ.
  V ružových okresoch (1. stupeň varovania) budú otvorené aj stredné školy, 
jazykové školy, centrá voľného času a ZUŠ pre skupinovú výučbu.
Farbu okresov ohlasuje Ministerstvo zdravotníctva SR podľa vývoja epidemio-
logickej situácie vždy v utorok a platí od ďalšieho týždňa. Pre uľahčenie bude 
aktuálne farby okresov aj farby okresov pre nasledujúci týždeň v prehľadných 
mapách zverejňovať aj ministerstvo školstva v stredu na svojom webe.
Uvoľňovanie opatrení v školstve v postupných krokoch je dôležité nielen z 
dôvodu ochrany zdravia detí, žiakov, ich rodičov a pracovníkov škôl, ale tiež 

pre postupnú adaptáciu škôl na prílev žiakov. Školy tak 
získajú čas na prípravu potrebných ochranných a preven-
tívnych opatrení. „Chcel by som poprosiť školy aj pe-
dagógov, aby v prvých týždňoch po návrate žiakov do 
škôl upustili od skúšania či písania písomiek. Naším 
spoločným cieľom je, aby si žiaci postupne zvykli na 
návrat do štandardného režimu prezenčnej výučby,“ 
dodal minister školstva B. Gröhling.
  Šéf rezortu tiež pripomenul, že školy sa môžu pri návrate 
detí oprieť o rozbehnutý projekt doučovania „Spolu múd-
rejší“ v hodnote pol milióna eur, ktorý pomôže žiakom s 
možnými ťažkosťami s učivom. Ministerstvo už požiadalo 
o vyčlenenie ďalšieho milióna eur na rozšírenie projektu, 
aby bolo možné uspokojiť všetky školy, ktoré o doučovanie 
prejavili záujem.
  V lete na túto iniciatívu nadviaže projekt „Letné školy“, 

ktorý bol v minulom roku veľmi úspešný a žiadaný. „Tento rok v ňom chceme 
pokračovať, aby sme pomohli ďalším žiakom, ktorí by potrebovali pre-
brať učivo a zároveň aj rodičom, ktorí by chceli využiť hravé vzdelávacie 
aktivity pre svoje deti cez leto,“ uviedol šéf rezortu.
  Do tretice majú školy od ministerstva k dispozícii online hodiny vytvorené 
v projekte Edu TV. Ide o 506 hodín - lekcií pre 2. stupeň ZŠ a 138 videí tzv. 
Khanovej akadémie, kde učitelia v krátkej a hravej forme vysvetľujú učivo. 
Každá hodina je doplnená pracovným listom, ktorý môže učiteľ pre svojich 
žiakov využiť. Učitelia majú možnosť použiť videá a pracovné listy pri dištanč-
nej výučbe svojich žiakov, ale aj priamo v triede.
  Bližšie informácie o otváraní škôl vrátane rozhodnutia ministra školstva, ma-
nuálu Návrat do škôl 2021, mapy okresov či Metodického usmernenia k výučbe 
počas návratu do škôl sú zverejnené na webe ministerstva školstva.

 (Ministerstvo školstva SR)

  Vyhlásením v Zbierke zákonov nadobúda účinnosť zákon, 
ktorý mení a dopĺňa legislatívu v oblasti zdravotníctva. Zmena 
sa okrem iného dotýka aj úhrad za očkovanie proti ochoreniu 
COVID-19. 

Očkovať proti COVID-19 sa môžu aj niektorí cudzinci a dlžníci na poistnom

  Vďaka novele už môžu začať očkovať aj ľudí s nedoplatkom na poistnom a 
právna úprava rieši aj úhradu vakcinácie cudzincov.
Ministerstvo zdravotníctva pripravilo legislatívnu zmenu, ktorá umožňuje 
očkovať proti ochoreniu COVID-19 viaceré skupiny obyvateľstva. Novela už 
prešla procesom schvaľovania a od tohto týždňa platí v praxi. Nárok na úhradu 
vakcíny proti COVID-19 tak po novom majú aj ľudia, ktorí neplatia zdravotné 
poistenie a majú nedoplatky. Cieľom je chrániť proti ochoreniu aj sociálne 
slabšie skupiny, ako sú napríklad ľudia bez domova.
  Rezort zdravotníctva stanovil pravidlá na očkovanie občanov SR a cudzin-
cov. Nárok na očkovanie má občan SR, ale aj cudzinec, ktorý platí zdravotné 
poistenie u nás. Očkovať je možné aj občana inej krajiny EÚ, bez pobytu v 
SR, musí však mať v SR registrovaný formulár S1. To znamená, že držiteľ 
formuláru S1 si ho musí zaregistrovať na akejkoľvek pobočke zdravotnej 
poisťovne na Slovensku. Po zaregistrovaní formuláru zadá poisťovňa požia-
davku na výrobu preukazu s označením EÚ. Až po vyhotovení preukazu a 
jeho prevzatí sa môže záujemca dostaviť na termín očkovania.
  Aktuálne nemajú nárok na očkovanie, ľudia z tretích krajín bez platieb do 

nášho verejného zdravotného systému poistenia. Legislatívna úprava umož-
ňuje ministerstvu rozšíriť zoznam osôb s úhradou očkovania. Očkovanie proti 
COVID-19 ako samoplatca nie je možné.                                                (mz)

  Od uplynulého týždňa rozšírili možnosť prihlásiť sa do Čakárne na očkovanie 
aj pre ľudí od 40 rokov. 

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo aj termín druhé-
ho očkovania, ktorý závisí od typu vakcíny. Pozrite si 
stručný prehľad, ktorý vám pomôže sa zorientovať v 
jednotlivých termínoch druhej dávky očkovania..
Pfi zer/ BioNTech - odporúčaný termín druhej dávky 
- 28 dní po prvej dávke.
Moderna - odporúčaný termín druhej dávky - 28 dní 
po prvej dávke.
AstraZeneca - odporúčaný termín druhej dávky - 10 
týždňov po prvej dávke.
SMS s presným termínom a miestom 2. dávky očko-
vania vám príde cca 2 dni vopred. Uvedené termíny 

sa môžu líšiť, vzhľadom k dodávkam a množstvu vakcín.                       (mz)

Aj ľudia nad 40 rokov 
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  Združenie miest a obcí Slovenska má ďalšieho partnera. Začína 
spoluprácu so spoločnosťou Zásielkovňa. Spolupráca bude 
v umiestňovaní výdajných boxov, ktoré plánuje Zásielkovňa 
spolu s podporou Združenia miest a obcí Slovenska hromadne 
inštalovať nielen hlavne na vidieku, ale aj v menších mestách 
naprieč Slovenskom. 

Zásielkovňa dopraje doručovanie balíkov na vidieku
Dohodla sa so Združením miest a obcí Slovenska 

  Združenie miest a obcí Slovenska veľmi citlivo vníma nedostupnosť mnohých 
služieb na vidieku. Preto sa snaží formulovať riešenia a následne ich presadzo-
vať. V prípade poštových služieb sme sa preto rozhodli vstúpiť do spolupráce 
so slovenskou spoločnosťou, ktorá je na našom trhu úspešne etablovaná. 
Spoločnými silami dokážeme zvýšiť dostupnosť verejnej služby a komfort ľudí, 
ktorí žijú, prípadne trávia svoj čas na vidieku 
a v menších mestách. „Táto spolupráca je 
užitočná, je príkladom podania konkrétnej 
pomocnej ruky. Veríme, že jej výsledkom 
bude spokojnosť samospráv a ich obyvate-
ľov,“ uviedol predseda Združenia miest a obcí 
Slovenska Branislav Tréger. Podľa jeho slov 
„dnešná doba ukazuje obrovskú potrebu 
spolupráce medzi verejným a súkromným 
sektorom s dôrazom na dostupnosť, kvalitu 
a rozsah verejných služieb. Práve preto aj 
v tejto spolupráci vidíme priestor na spolo-
čenskú zodpovednosť a priestor na pomoc 
samosprávam.“  
  Dlhodobou stratégiou doručovateľskej spoloč-
nosti Zásielkovňa je vybudovanie čo najširšej 
siete výdajných miest a boxov na Slovensku. 
Vo svojej trojročnej stratégii zavádzania samoobslužných boxov, Z-BOXov, 
sa spoločnosť rozhodla v spolupráci so ZMOSom osloviť mestá a obce od 
1500 - 5000 obyvateľov. Ich spoločným cieľom je priniesť pomoc v doručo-
vateľských službách zavádzaním samoobslužných boxov. Tie sú vhodné aj 
do menších obcí, kde Zásielkovňa nevie nájsť partnera pre výdajné miesto, 
alebo tam, kde sú výdajné miesta vyťažené. 
  Zásielkovňa plánuje počas tohto roka nainštalovať 509 výdajných boxov v 
obciach od 1500 do 5 000 obyvateľov. V ďalších krokoch prinesie túto službu 
postupne pre všetky oblasti Slovenska, tak aby v synergii s našimi výdajnými 
miestami priniesli ešte väčší komfort. „Evidujeme nespokojnosť a potrebu 
občanov v súvislosti s vyriešením obmedzenej časovej dostupnosti pre 
vybavenie zásielky, ktoré poštové služby aktuálne ponúkajú,“ konštatuje 
predseda ZMOS. 

STOVKY BOXOV NA VIDIEK 
  Najnovšia generácia výdajných boxov je bezdotyková, ovláda sa „smartfó-
nom“ - mobilným telefónom a navyše je aj ekologická. Na svoju prevádzku 
využíva slnečnú energiu. Sú určené totiž primárne do exteriéru, aby mohli byť 
dobíjané solárnymi panelmi a boli dostupné 24/7. V prípade potreby je možné 
ich umiestniť aj v interiéri s pripojením na elektrickú prípojku. „Cítime záujem 
obyvateľov menších miest, ale aj dedín po doručovaní  iným spôsobom 
ako pri doručení zásielok ako domov. Rozhodli sme sa preto na Sloven-
sku priniesť inovatívne riešenie Z-Box,“ konštatuje Alexander Jančo, Chief  
Executive Offi cer Zásielkovne a dopĺňa: „Ľudia totiž začali nakupovať viac 
online avšak v týchto obciach mali ľudia obmedzené možnosti. Buď si 
nechali zásielku poslať na adresu, ktorá je drahšou alternatívou alebo 

na naše výdajné miesta v okresnom meste. 
V opačnom prípade museli ich kroky smero-
vať na poštu, ktorá disponuje obmedzenou 
otváracou dobou.”
  Ambíciou Zásielkovne je etablovanie na vidie-
ku. Podľa dostupných údajov je 80% prevádzok 
pošty v menších obciach počas týždňa otvore-
ných len do 15:30 s výnimkou stredy, kedy je 
otvorených viac ako 80% prevádzok aspoň do 
17:00 hodiny. Nové samoobslužné boxy sú pre 
obyvateľov obce k dispozícii nonstop. Služba 
je pritom cenovo výhodnejšia v porovnaní s 
donáškou domov. 
  Okrem vydvihnutia balíka Zásielkovňa plá-
nuje na jeseň umožniť aj odoslanie zásielky 
aj prostredníctvom z-boxov do ČR a SR, či už 
na adresu alebo do výdajných miest, vrátane 
Z-boxov. V rámci budúceho roka plánuje spus-

tenie služby do takmer celého sveta, teda krajín v ktorých pôsobí,  aj pre ľudí, 
čím potvrdzuje, že už nie je len doručovateľskou službou pri nakupovaní na 
internete.  „V našom ponímaní je dôležité aby sa nemusel zákazník pri-
spôsobovať službe ale službu by mali fi rmy prispôsobovať zákazníkovi. 
Chceme priniesť dostupnú, jednoduchú a rýchlu  službu pre každého  pre 
komunikácii s celým svetom. A aj tým napĺňame už časť našej dlhodobej 
stratégie,“ konštatuje Alexander Jančo.
  Kúpa z-boxov bude stáť Zásielkovňu niekoľko miliónov. Vďaka investíciám 
do nových Z-boxov a ďalšiemu rozširovaniu výdajných miest na konci tohto 
roka bude mať Zásielkovňa viac ako 1 500 výdajných miest a cez 550 samo-
obslužných výdajných boxov.  

Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS 
(foto: ilustračné foto

  Podnikatelia, ktorí používajú na evidenciu tržieb eKasu by nema-
li zabudnúť na výmenu autentifi kačných údajov (AU). Postupne 
dochádza k ukončeniu ich platnosti. Výmenu môžu podnikatelia 
urobiť ešte pred uplynutím platnosti týchto údajov. Používateľov 
VRP sa táto povinnosť netýka. 

eKasy čaká výmena autentifi kačných údajov

  Po dvoch rokoch od spustenia eKasy si musia podnikatelia, ktorí online 
registračné pokladnice používajú na evidenciu tržieb, vymeniť autentifi kačné 
údaje. Ich platnosť sa totiž postupne končí. Výmena údajov je nevyhnutná z 
dôvodu ochrany údajov zasielaných do systému eKasa v zmysle všeobecných 
platných bezpečnostných štandardov. Ide o bezplatný úkon.
  Platnosť údajov potrebných na evidenciu tržieb je dva roky od ich vystave-
nia. Podnikateľa na výmenu údajov automaticky upozorní online registračná 
pokladnica 30 dní pred ukončením ich platnosti. Následne musí o nové AU 
požiadať na portáli fi nančnej správy v eKasa zóne. Jednoduchú výmenu 
môže urobiť aj skôr ako 30 dní pred uplynutím ich platnosti. Podľa pokynov 
výrobcu si potom nahrá nové údaje do ORP. Aktuálne autentifi kačné údaje 
môže podnikateľ ponechať v platnosti, pretože sa automaticky zneplatnia po 
uplynutí dvojročnej lehoty.

  Postupne musia o nové AU požiadať všetci podnikatelia, ktorí evidujú tržbu 
v ORP. Najskôr však tí, ktorí začali 
eKasu používať od 1. apríla 2019. 
Išlo o všetky nové subjekty, ktorým 
k danému dátumu po prvý raz 
vznikla povinnosť evidovať tržbu. 
Ostatné subjekty sa postupne 
pripájali do 30. júna 2019. Od 1. 
júla 2019 museli byť do systému 
eKasa napojení všetci podnika-
telia. V čase od 1. júla 2019 do 
31. decembra 2019 ešte platilo 
prechodné obdobie na nepoku-
tovanie podnikateľov fi nančnou 
správou za nepoužívanie eKasy.
  Viac informácií nájdete na www.
fi nancnasprava.sk

 Martina Rybanská, hovorkyňa fi nančnej správy
(foto: ilustračné foto)
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  Život každého žiaka už od útleho veku do veľkej miery ovplyv-
nia práve pedagógovia, s ktorými počas štúdia prídu žiaci do 
kontaktu. 

Ocenili učiteľov Základnej školy v Kružlovej 

  Učitelia sa snažia žiakov v školách nielen vzdelávať a vychovávať, ale aj do 
veľkej miery formovať ich názory a osobnosť, odstrániť nedostatky, usmerniť 
ich ďalší vývoj. Výsledky svojej náročnej a zodpovednej práce vidia v uplatnení 
svojich žiakov v praxi a v reálnom živote. 
  Pri príležitosti Dňa učiteľov 2021, starosta obce Kružlová ako zriaďovateľ 
školy Adrián Gužo a riaditeľka školy Olga Kriš-
tofová odovzdávali ocenenia za dlhoročné úsilie 
a úctyhodné výsledky práce pedagogickým za-
mestnancom  Základnej školy Kružlová.
  Plakety J. A. Komenského získali za dlhoročnú 
prácu, prínos  a úspechy dosiahnuté vo výchove 
a vzdelávaní Tatiana Žumárová a Mária Čobirko-
vá. Plaketu in memoriam pre Vladimíra Kavuľu, 
prevzala z rúk riaditeľky školy pani Daniela 
Kavuľová.

 (zš)

  V stredu 14. apríla prišlo na Hematologicko-trans-
fúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 
36 bezpríspevkových darcov: 
  Alexander Madzin (prvodarca), Renáta Kavalcová 
(prvodarca), Eva Kucerová (57), Jozef Manduľa 
(68), Martin Gajdoš (43), Jozef Jacenko (5), Martin 
Goc (2), Martin Goc (54), Peter Volčko (49), Andrej 
Spišák (13), Anna Gonosová (3), Juraj Piskorik (20), 
Pavol Šidelský (21), Jakub Šidelský (24), Kristián 
Trebišovský (3), Martin Paňko (3), František Paňko 
(11), Martin Rodák  (35), Veronika Andrijková (10), 
Darina Štochmalová  (24), Eva Klebanová (10), Peter 
Vook (7), Martin Ragan (30), Juraj Gibej (52), Martin 
Štofan (9), Marián Štefanišin (34), Alexandra Bodná-
rová (13), Zuzana Gmitterová (prvodarca), Dušan 
Geroč  (4), Mária Majdová (15), Martin Feciskanin 
(42), Valéria Hudáková (41), Anna Štegerová (12), 
Klára Gombárová (27), Jaroslav Dičko  (3), Michal 
Homza (10). 

  Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 

Kto daroval krv? 
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   Ani štvrtú účasť vo fi nále nepremenili v zisk tej najcennejšej 
trofeje. Volejbalisti TJ Slávia Svidník boli po štvrtýkrát vo fi -
nále Slovenského pohára a hoci zisk prvenstva mali na dosah 
ruky, napokon sa tak nestalo a po štvrtýkrát sa museli zmieriť 
s druhým miestom. Vo fi nále tentoraz Svidníčania nestačili na 
Prešov. 
   Finálový turnaj Slovenského pohára 
vo volejbale mužov sa hral v Nitre. 
Svidníčania najprv nastúpili na semi-
fi nálový duel proti Košiciam. 

TJ SLÁVIA SVIDNÍK - 
VK KDS-ŠPORT KOŠICE 3:1 

(22, -21, 16, 18) -
 do fi nále postúpil Svidník 

   Najvyrovnanejšie boli úvodné dva 
sety. Prvý vďaka vydarenej pasáži 
v koncovke (20:20, 23:20) získali 
Svidníčania, ktorí v druhej časti viedli 
12:7, Košičania však manko zmazali 
(14:14), pred koncovkou si utvorili ná-
skok (23:19) a vyrovnali na 1:1. Ďalšie 
dve dejstvá ovládol Svidník rozdielom 
deviatich a siedmich bodov a tešil sa 
z postupu do Superfi nále. 
   Svidník rozložil útočnú silu rovno-
merne na trio Pietrzak (18), Kozák 
(18), Petráš (17), najviac bodujúcim 
hráčom Košíc bol univerzál Lamanec 
(13). Po päť blokov si pripísali Marjov 
a striedajúci Matušovský na strane 
Svidníka a Košičan Kríž. Hráčmi 
zápasu sa stali kapitáni oboch tímov – 
Svidníčan Radovan Vitko a za Košice 
Martin Sopko ml.
   Zostava Svidníka: Šellong 0, R. 
Vitko 5, Kozák 18, Marjov 7, Pietrzak 
18, M. Petráš 17, libero M. Vitko 
(Matušovský 6, Gula 0). 
   Tréner Svidníka Peter Tholt po 
víťaznom semifi nálovom zápase proti 
Košiciam povedal: „Do Nitry sme išli 
s tým, že chceme zabojovať a získať 

pohár. Hrali sme disciplinovane, 
podali sme koncentrovaný výkon. S 
výnimkou niektorých pasáži v druhom 
sete to bol z našej strany slušný a 
kolektívny výkon. Na Košice sme 
boli dobre pripravení a na pohár sme 
sa tešili, keďže sme extraligu dohrali 
skôr. Svidník bol vo finále pohára 
už viackrát, ale ešte sme trofej nad 
hlavy nezdvihli. Zajtra by sme to mohli 
zlomiť, po východniarskom derby s 
Prešovom by to bolo veľmi pekné. 
Vlani sme v Superfinále nepodali 
dobrý výkon, no verím, že zajtra to 
bude z našej strany výkon na hranici 
možností a najlepší v sezóne.“
   Svoj názor po postupe do Superfi ná-
le pridal aj svidnícky smečiar Michal 
Petráš: „Pocity po postupe do fi nále 
sú veľmi dobré. Som veľmi rád, že 
sme sa dokázali zomknúť po druhom 
sete, v ktorom sme trochu 'zblbli' a 
spravili veľa chýb. Dnes rozhodol 
kolektívny výkon, všetci sme hrali 
dobre. Prišli sme sem preto, aby sme 
hrali fi nále pohára a pobili sa o to. 
Chceme z neúspešnej sezóny spraviť 
aspoň trochu úspešnú a verím, že sa 
nám to zajtra podarí, aj keď Prešov 
má svoju kvalitu. Verím, že zajtra 
tú kliatbu finálových neúspechov 
Svidníka zlomíme. Finále bude určite 
vyburcované, dáme do toho všetko. 
Možno budú rozhodovať detaily, tro-
chu šťastia či skúsenosti.“
   Na druhý deň prišlo minulý týždeň na 

rad samotné Superfi nále. Volejbalisti 
VK MIRAD UNIPO Prešov štvrtýkrát 
v histórii získali Slovenský pohár a po 
prvý raz novú Trofej Štefana Pipu. V 
stredajšom (14. apríla) Superfi nále v 
Nitre zvíťazili Prešovčania po veľkej 
dráme 3:2 nad hráčmi TJ Slávia Svid-
ník, keď predtým prišli o náskok 2:0 a 
v tajbrejku odvrátili jeden mečbal.
   Pre Prešov to bolo celkovo ôsme 
pohárové fi nále, trofej získal aj v ro-
koch 2005, 2016 a 2017. Svidník sa 
nedočkal ani na štvrtý fi nálový pokus 
(predtým 2012, 2018 a 2020). 

VK MIRAD UNIPO PREŠOV - 
TJ SLÁVIA SVIDNÍK 3:2 

(17, 19, -22, -13, 14) - 
Prešov získal Slovenský pohár 

   Úvodné dva sety patrili Prešovča-
nom, ktorí zakaždým v prostrednej 
časti získali vďaka výborným blokom 
šesťbodový náskok a zdalo sa, že 
ich cesta k zisku pohára bude hlad-
ká. V treťom sete ešte viedli 16:14, 
Svidníčania sa však pred koncovkou 
dostali do výhody (20:18), neskôr k 
trom setbalom (24:21), druhý preme-
nili a znížili na 1:2. Zisk setu Sláviu 
nakopol, štvrtým dejstvom preletela 
ako uragán (7:3, 13:5, 19:11) a lepšie 
vstúpila aj do tajbrejku (4:2). Pri výme-
ne strán viedol Prešov 8:7, neskôr sa 
tímy vo vedení striedali - najskôr bol 
vo výhode Svidník (10:8), vzápätí po 
štvorbodovej šnúre Prešov (12:10), 
ale Svidník rýchlo vyrovnal (12:12). 
V dramatickom fi niši sa napokon k 
mečbalu dostala Slávia (14:13), ale 
Szarek ho odvrátil a po útoku do autu 
mal mečbal aj Prešov (15:14). Pre-
menil ho zásluhou najskúsenejšieho 

hráča na ihrisku Sopka (16:14) a tešil 
sa zo zisku pohára.
   Zostava Prešova: P. Porubský 2, 
M. Sopko st. 17, Mudo 8, Szarek 22, 
Ščerba 14, Macko 15, libero T. Lam-
part (Hudák 0, Velička 0, Mikovčík 0, 
Drobňák 2). Tréner: M. Kardoš. 
   Zostava Svidníka: Marjov 1, R. 
Vitko 0, Š. Kozák 23, Matušovský 3, 
Pietrzak 20, M. Petráš 23, libero M. 
Vitko (Jurko 6, Šellong 4, B. Skasko 
0, Gula 0). 
   Tréner Svidníka Peter Tholt po 
nešťastnom Superfinále, ktorého 
najlepším hráčom sa stal športový 
manažér Svidníka a hráč Prešova 
Ľuboš Macko, povedal: „Veľmi sme 
chceli získať pohár. Do stavu 0:2 
sme sa vyslovene trápili, potom sme 
veľmi dobre otočili hru a niektorí skú-
sení hráči pozdvihli morálku. Prehrali 
sme, ale v konečnom dôsledku som 
na chalanov hrdý, že sa k tomu takto 
postavili. Prešov má skúsené druž-
stvo. Mali sme mečbal, volejbal je v 
tom krásny, že ste blízko, ale predsa 
ďaleko, kým nepremeníte poslednú 
loptu.“ 
   Pridal sa aj smečiar Svidníka Šimon 
Kozák: „Po zlom začiatku sme si 
pomohli dobrým servisom. Verím, že 
tú neúspešnú fi nálovú sériu v pohári 
už čoskoro Svidník zlomí. Po druhom 
sete sme potrebovali niečo zmeniť v 
taktike, impulz vyšiel z tímu, a zrazu 
to išlo. Boli sme napokon veľmi blízko, 
ale nevyšlo to.“
   Dodajme ešte, že najlepším hráčom 
Svidníka v Superfi nále Slovenského 
pohára bol Michal Petráš. 

(ps)

Svidníčania siahali na Slovenský pohár, 
no nezískali ho ani po štvrtýkrát
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    SPOMIENKA 
Odišiel, ako si to osud prial,

v našich srdciach zostáva žiaľ.
Spomienka živá a láskavá, 

navždy v nás ostáva.

16. apríla 2021 uplynulo 10 rokov, odkedy 
nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, otec a dedko
Jaroslav Mňahončák z Ladomirovej 

  Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 
  S láskou a úctou spomínajú manželka Renáta, dcéry Erika a Renáta s 
rodinami, mama Mária a ostatná rodina

      Vážená pani Mária Fečíková,
 naša dlhoročná aktívna členka výboru Základnej organizácie Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov vo Svidníku 15. apríla 2021 oslávila krásne 
okrúhle životné jubileum. 
 
   Jej život je naplnený preveľkým duševným bohatstvom a životnými skúse-
nosťami. Vždy srdečná, pracovitá a čestná.
Máme úprimnú radosť, že sa dožívaš takého významného životného jubilea, 
preto Ti vyslovujeme úprimnú vďaku za prácu v odbojárskej organizácii.   
   Želáme Ti, aby si sa ešte dlhé roky mohla podieľať na činnosti nášho Zväzu 
a mohla odovzdávať svoje skúsenosti mladšej generácii. Do ďalších rokov Ti 
prajeme pevné zdravie a krásne dni života v kruhu Tvojich najbližších.
  Marienka buď stále taká, aká si - úprimná, láskavá a pozorná. Ži dlho v 
zdraví, šťastí a láske „mnohaja blahaja lita“. 

Milan Maguľák, predseda ZO SZPB Svidník a členovia výboru  

POĎAKOVANIE
  Aj z tohto miesta sa chcem srdečne poďakovať za kvetinové dary, 
darčeky, pohľadnice a množstvo želaní k môjmu životnému jubileu 
- 80 rokov. Ďakujem.                                                            Mária Fečíková 

Blahoželanie 

  Hlavný hygienik SR Ján Mikas zverejnil aj novú vyhlášku, 
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k 
povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Zmierňujú sa pod-
mienky nosenia respirátora či rúška od pondelka 19. apríla. 

Zmierňujú sa podmienky nosenia respirátora či rúška 

  Podľa zákona sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných 
dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých 
priestoroch interiérov budov a prostriedkoch verejnej dopravy. Povinnosť sa 
nevzťahuje na: 
a) deti do 6 rokov veku, 
b) deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti 
    alebo v školskom zariadení, 
c) osoby so závažnými poruchami autistického spektra, 
d) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
e) osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách, 
f) fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu 
   fotografovania, 
g) osoby nevesty a ženícha pri sobáši, 
h) výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu 
   a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho fi lmu, 
i) tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania, 
j) zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám. 
Zmena nastáva pre žiakov a učiteľov v školách. Už nebude potrebný respirá-

tor. Použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej 
pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade: 
a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení, 
b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchov-
no-vzdelávacieho procesu.
Respirátor nemusia po novom mať aj:  
c) osôby vo výkone väzby alebo vo 
výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú 
umiestnené v objekte určenom na výkon 
väzby alebo trestu odňatia slobody, 
d) zamestnanci vykonávajúci rizikovú prá-
cu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom 
alebo fyzickej záťaži. 
e) zamestnanci s chronickými ocho-
reniami dýchacích ciest s dychovou 
nedostatočnosťou a zamestnancov s 
kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k 
zhoršeniu stavu, 
f) zamestnanci, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby 
alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamest-
nancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie 
respirátora. 
  Nuž a zmena nastáva aj s nosením respirátora či rúška v exteriéri. V exteriéri 
už nebude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty. V prípade osôb v ex-
teriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, 
vzdialené viac ako 5 metrov.

 (pn)    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Keď umrie manželka, 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 smútkom a žiaľom v srdci 
oznamujeme, že nás 10. apríla 2021 vo veku 

60 rokov navždy opustila naša milovaná 
manželka, mamka a babka

Viera Fecenková zo Svidníka
  
  Ďakujeme všetkým, ktorí ju sprevádzali na jej posled-
nej ceste, rovnako ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými 
ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.

 Smútiaca rodina 
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DEFOE, Daniel - NOVOTNÝ, František: 
Robinson Crusoe. Bratislava, Buvik 2020. 203 s. 
  Príbeh Robinsona pozná celý svet. Chlapca z Yorku privedie túžba po mori, 
neznámych krajinách a dobrodružstvách na 
pustý ostrov, kde musí ako stroskotanec siah-
nuť až na dno svojich síl, aby prežil a šťastne 
sa vrátil domov. Román, ktorý napísal Daniel 
Defoe pred vyše 300 rokmi, vyšiel v stovkách 
vydaní a v rozličných prerozprávaniach. Buvik 
ho prináša v podaní Františka Novotného, ktorý 
sám takmer 35 rokov brázdil oceány a jeho 
túžby a dobrodružstvá sa v mnohom podobali 
tým Robinsonovým. Novotný s bravúrou skúse-
ného spisovateľa dokazuje, že jeho Robinson 
má čo povedať aj dnešnému čitateľovi. Lebo, 
ako v predslove napísal Daniel Hevier, všetci 
sme dostali do daru svoj ostrov, aby sme ho 
mohli sami oživiť. Pôsobivosť príbehu dotvára-
jú realistické ilustrácie Zdeňka Buriana.

KRAJČIOVÁ, Helena
  Helena Krajčiová sa narodila v roku 1975 v Skalici. Je slovenská herečka 
a humoristka. Najprv vyštudovala konzervatórium. Hneď po skončení išla 
študovať na VŠMU v Bratislave, odbor herectvo. Už počas štúdii sa aktívne 
zapájala do rôznych divadelných scén. Pomerne dosť často tam nacvičovala 
rozličné divadelné postavy. Stala sa členkou SND, kde hrá rôzne postavy. Na 
Novej scéne si zahrala hlavnú postavu v muzikáli Hello, Dolly! Spolupracovala 
s Petrom Lipom a vystupuje tiež so skupinou Fragile. Medzi kolegami z brandže 
je nesmierne obľúbená, pretože sa neustále snaží v kolektíve udržiavať dobrú 
náladu, a je tiež za každú srandu. Helena si zahrala v sitcome Áno, miláčik a 
taktiež v niektorých častiach televízneho seriálu Ordinácia v ružovej záhrade. 
Zahrala si aj vo fi lme Pokoj v duši. Je známa aj vďaka dabingu.

BAJER, Fredrik (21.4.1837-22.1.1922)
  Dánsky spisovateľ, učiteľ, politik a pacifi sta. V roku 1908 spolu s Klasom 
Arnoldsonom dostal Nobelovu cenu za mier. Narodil sa v rodine duchovného, 
slúžil ako dôstojník dánskej armády. Po prepustení z armády sa presťahoval 
do Kodane, kde pracoval ako učiteľ, prekladateľ a spisovateľ. Dvadsaťtri 
rokov pôsobil ako poslanec v dánskom parlamente, kde sa venoval riešeniu 
konfl iktov medzi národmi. Podporoval veľa dánskych i európskych mierových 
organizácií, zaslúžil sa o dojednanie mieru medzi Nórskom a Švédskom. 

Filmová hviezda sa rozpráva
so spisovateľom:

- Vaša poviedka sa mi veľmi páčila.
Povedali by ste mi, kto ju napísal?

- Teší ma, že sa vám páčila. Povedali
by ste mi, kto vám ju prečítal?

LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba 
je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
24. a 25. apríla: MUDr. J. Hutňanová - Dukelská 119 v Giraltovciach. Kontakt: 
0907 901 744. 
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.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Pondelok 19.4.: 6.30 + Júlia Ducárová, + Ladislav Rodák (pohrebná), 18.00 * 
Dajana (18 rokov života), * Michal, Janka, Utorok 20.4.: Kláštor sestier Baziliá-
nok, 12.00+ Helena, Michal, 18.00 + Michal a Mária, Streda 21.4.: 6.30 * Anna, 
Miroslav, Marek, Renáíta, Monika, Karolína, 18.00 * Ján, Štvrtok 22.4.: 6.00 
Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 + Ján, Mária, 18.00 + Demeter, Mária, Peter, 
Terka, Anna, Peter, Anna, Mária, Viera (panchída), Piatok 23.4.: 6.30 * Juraj a 
Vierka, 18.00 * Jaroslav s rod., Sobota 24.4.: 8.00 * Jakub Bezecny, * Václav, 
Nedeľa 25.4.: 8.00 * Za farnosť, 10.30 * Michaela, 18.00 * Tibor s rod.
   Maximálny počet ľudí na bohoslužbách je 70, povinné je prekrytie úst a nosa 
rúškom, dezinfekcia rúk a rozostupy (15 m2/osoba).   

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ 
   Pondelok 19.4.: 17:00 + Milan, Utorok 20.4.: 17:00 + Anna Kurečková (40 
dňová), Streda 21.4.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Janu, Štefana, 
Emu a Zuzanu, Štvrtok 22.4.: 7:00 + z rod. Puchírovej, Piatok 23.4.: 17:00 + 
Michal, Sobota 24.4.: 7:00 + Helena Harvilová (ročná), Nedeľa 25.4.: 9:00 Za 
farnosť; 10:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Mikuláša
   Vstup do chrámu je 20 minút pred začiatkom liturgie a je potrebné sa 
preukázať pri vstupe platným AG testom, alebo potvrdením o druhej dávke 
očkovania!

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 kvalifi kovaní 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.

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
                                 S hlbokým smútkom oznamujeme, 

že 13. apríla 2021 nás vo veku 95 rokov 
navždy opustila naša drahá 
mama, babka a prababka

Mária Jurinová, rod. Gajdošová 
z Kapišovej

    Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí 
s nami zdieľali chvíle zármutku a vyprevadili ju na 
jej poslednej ceste. Osobitne ďakujeme lekárom a 
zdravotníckemu personálu interného a chirurgického 
oddelenia svidníckej nemocnice za starostlivosť v 
posledných  dňoch jej života. Naša vďaka patrí aj 
personálu DSS Atrium za starostlivosť a opateru.  

Smútiaca rodina 


