inzercia

4. máj 2021
UTOROK

18/21

UŽ SA TO NEDALO VYDRŽAŤ!
Po vlne kritiky a prejave odvahy
blokovať cestu na druhý deň krátery
„na Štiavniku“ provizórne vyasfaltovali
Ondrej Kandráč:
Rusínsky jazyk beriem

ako prirodzenú súčasť svojho života

inzercia

Svidníčan
Jozef Sičák
vozí turistov
do niekdajšieho
Hitlerovho horského
sídla zvaného
Orlie hniezdo
inzercia

Podduklianske novinky

4. máj 2021

Spravodajstvo

2

Už sa to nedalo vydržať! Po vlne kritiky a prejave odvahy blokovať
cestu na druhý deň krátery „na Štiavniku“ provizórne vyasfaltovali
Obrovské krátery na medzinárodnej ceste medzi obcami Rakovčík a Šarišský Štiavnik provizórne zaplátali. Urobili tak v
uplynulú stredu po tom, čo sa v utorok a nielen na sociálnych
sieťach spustila poriadna vlna kritiky.
NEBEZPEČNÉ VÝTLKY, KOLÍZNE SITUÁCIE
Kritiku na rozbitý úsek spomínanej cesty sme mohli sledovať už niekoľko
týždňov, priam mesiacov. Prevažne na Facebooku ľudia prechádzajúci
týmto úsekom uverejňovali fotografie obrovských výtlkov a popisovali, aké
sú nebezpečné a aké rôzne kolízne situácie na ceste medzi Rakovčíkom a
Šarišským Štiavnikom zažili. Viackrát na neúnosný a mimoriadne zlý stav
medzinárodného cestného ťahu upozorňovala napríklad svidnícka mestská
poslankyňa Katarína Siváková. Aj v uplynulý utorok 27. apríla.
„Všetci už toho máme dosť! Obrovské diery na medzinárodnom cestnom
ťahu od obce Šarišský Štiavnik po Rakovčík nám všetkým lezú na nervy.
Cestu pred niečo viac ako piatimi rokmi kompletne opravili, no diery,
ktoré sa na nej po tejto zime objavili, sa ani len nedajú opísať.
Denno-denne to tu niekto na Facebook nahodí, rozhorčené reakcie sa
opakujú. Dodnes nie sú ani len provizórne zaasfaltované, hoci mestá už
vo veľkom asfaltujú, len Slovenská správa ciest nie,“ napísala Katarína

Riaditeľ Okresného dopravného inšpektorátu Okresného
riaditeľstva Policajného zboru
SR vo Svidníku Peter Matkobiš
skonštatoval, že cesta si vyžaduje
urgentnú opravu

Siváková a zopakovali udalosti spred niekoľkých týždňov, že namiesto vyasfaltovania dier medzi obcami Šarišský Štiavnik a Rakovčík aspoň umiestnili výstražné osvetlenie, ktoré má vodičov za tmy upozorňovať na nebezpečenstvo,
ktoré diery bez pochýb predstavujú. „Aj na to sme Slovenskú správu ciest
na základe podnetu jedného z našich čitateľov upozornili my,“ podotkla
poslankyňa a zároveň šéfredaktorka Podduklianskych noviniek.
***
UPOZORNILI ŠTÁTNEHO TAJOMNÍKA REZORTU DOPRAVY
Rovnako sme na nevyhnutnosť okamžitého zásahu upozornili aj štátneho
tajomníka Ministerstva dopravy Jaroslava Kmeťa, ktorý po našich otázkach
a intervencii prisľúbili adekvátnu reakciu. „Jednoznačne dohliadnem, aby,
keď sa bude znovu robiť oprava, nevyšlo úsilie nadarmo. Preto som sa
dnes (piatok 23.4.2021) dohodol s generálnou riaditeľkou Slovenskej
správy ciest, že hydrogeologický prieskum podložia, ktorý už vykonali,
bude dôsledne vyhodnotený, na základe ktorého budeme môcť prijať
adekvátne kroky. No a, zaasfaltovanie týchto dier, ktoré bude skutočne len
provizórnym a dočasným riešením, je samozrejmosť,“ zdôraznil pre naše
noviny štátny tajomník Ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť (SME-RODINA).
***
SVIDNÍČAN MICHAL LAŽO AJ O BLOKOVANÍ CESTY
„Prísľub, no aspoň niečo, čo vieme
odsledovať. Viac zatiaľ urobiť nevieme,
žiaľ. Jedine žeby to, čo sme tu už mali?
Svidníčan Michal Lažo nám to dnes
povedal otvorene: tak tú cestu zablokujme, ako keď sme blokovali cestu za
okres, či za pôrodnicu, ale aj za R4-ku!
Nech si to konečne všimnú kompetentní a niečo s tým konečne robia!“
V uplynulý utorok súbežne s týmto statusom na Facebooku nasledoval celý rad
telefonátov z našej strany, ale napríklad aj
od už spomínaného Michala Laža a istotne
aj ďalších. Elektronicky sme zaslali množstvo fotografií a videí, ako to „na Štiavniku“
vyzerá. Dostali sa nielen k spomínanému
štátnemu tajomníkovi, ale i k samotnému
ministrovi dopravy a mnohým ďalším.
Zrazu hneď v utorok bolo operatívne
zvolané rokovanie Krízového štábu okresu Svidník, ktorý sa náhle venoval práve
rozbitej ceste. Jeho predseda a zároveň
prednosta Okresného úradu vo Svidníku
Michal Iľkanin informoval, že obrovské
krátery začnú v stredu 28. apríla asfaltovať
a čoskoro sa nevyhneme ani úplnej uzávierke tejto cesty kvôli rozsiahlej oprave.
***
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Už sa to nedalo vydržať! Po vlne kritiky a prejave odvahy blokovať
cestu na druhý deň krátery „na Štiavniku“ provizórne vyasfaltovali
OSLOVILI VIACERÝCH POSLANCOV I SAMOTNÉHO MINISTRA
„Konečne! Minimálne to vyasfaltovanie už malo byť dávno, obaľovačky
fungovali, no chvála Pánu Bohu aj za ten zajtrajšok. Trpezlivosť ľuďom
naozaj dochádza a aj vďaka Michalovi Lažovi dnes priam kulminovala.
Sami sme viackrát a napokon i dnes oslovili hneď niekoľkých poslancov
Národnej rady SR, už spomínaného štátneho tajomníka i samotného ministra. Podobné aktivity vyvíjali istotne viacerí, oceňujem popoludňajšiu
informáciu z krízového štábu okresu Svidník, hoci si myslím, že mala
prísť skôr, omnoho skôr.
Spomínam si, ako vtedajší okresný prednosta Bohumil Kačmár pred pár
rokmi vyhlásil na ceste pri Hunkovciach havarijný stav, resp. mimoriadnu
situáciu. Zdá sa mi, že na "Štiavniku" od takejto situácie nie sme ďaleko...
no podstatné je, že nielen dnešné, ale už niekoľkomesačné telefonáty,
meily, zasielanie fotiek i videí priam všade, kam sa len dá, vaše rozhorčené statusy a áno, i poškodené autá, dostávajú konečne zadosťučinenie.
Hoci zatiaľ naozaj len čiastočné a provizórne...“ reagovala na vývoj situácie
svidnícka mestská poslankyňa Katarína Siváková.
***
ASFALTOVANIE AKÉ SA BEŽNE NEROBÍ
V uplynulú stredu 28. apríla tak cestári zo Správy a údržby ciest PSK,
ktorých si objednala Slovenská správa ciest ako správca medzinárodnej
cesty, predviedli asfaltovanie, ktoré sa často nevidí. Všetci sa však zhodli,
že inú možnosť ani nemali. Žiadne orezávanie výtlkov. Hrubé čistenie a do
toho asfalt. „Bežne sa to takto nerobí. Normálne sa to robí úplne ináč,“
komentovali cestári, no zadanie, ktoré dostali, bolo jasné - diery zaasfaltovať
čo najrýchlejšie a ako sa len dá.

Cestári asfalt naliali do minimálne upravených
kráterov. Ide síce o provizórne, no v tomto prípade mimoriadne nevyhnutné riešenie

Svidníčan Michal Lažo a poslankyňa Katarína Siváková na nebezpečnú
rozbitú cestu upozornili viacerých poslancov Národnej rady SR, štátneho
tajomníka i ministra dopravy. U kompetentných intervenovali aj ďalší...
Cestári asfalt naliali do minimálne upravených kráterov. Ide síce o provizórne, no v tomto prípade mimoriadne nevyhnutné riešenie. „Táto úprava nie
je trvácna, je to na nejaký čas, ale beriem, že je to lepšie riešenie, ako
keby sa nič neurobilo až do tej celkovej opravy,“ komentoval asfaltovanie
Ľubomír Palčák z Výskumného ústavu dopravného v Žiline. Počas trojhodinového asfaltovania policajti nákladiaky odkláňali na Stropkov. Osobné autá
a autobusy prechádzali len s problémami. Motoristi si pritom doteraz z tohto
úseku mimoriadne vyťaženej cesty odnášali prerazené pneumatiky, poškodené
disky i tlmiče. „Rozmýšľal som o tom, že buď tú cestu zablokujeme na
nejaký čas, napríklad hodinu, ale potom som zvolil tú druhú alternatívu,
že by sme to zaplátali dočasne nejakým spôsobom,“ zdôraznil Svidníčan
Michal Lažo, ktorý sa naplnenie sľubu o asfaltovaní prišiel pozrieť spolu s
poslankyňou Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Katarínou Sivákovou.
„Bohužiaľ, kompetentní ľudia tohto regiónu si to nevšímajú, a musia
na to doslova a dopísmena vyvolať pobúrenie istým spôsobom občania, preto mi je smutno, že až takýmto spôsobom sa to potom rieši,“
komentoval situáciu Michal Lažo a ako sme už uviedli, aj po tlaku verejnosti,
keď sa pridali i policajti, zasadol Krízový štáb okresu.
„Áno, táto cesta si vyžaduje urgentnú opravu a prinajmenšom do minimálneho schopného stavu premávky,“ konštatoval riaditeľ Okresného
dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR vo Svidníku Peter
Matkobiš.
***
CESTU VRAJ NIČÍ
PODZEMNÁ VODA
Cestu zo severu na juh Európy a opačne vraj
ničí podzemná voda. Nanovo ju urobili pred piatimi rokmi a denne tu prefrčí štyri tisíc kamiónov,
aj viac. „Vzhľadom na rozsah porušenia prebieha vyhodnocovanie hydrogeologického
prieskumu, ktorého výsledkom bude návrh
technického riešenia opravy vozovky pre
bezpečné sprejazdnenie úseku,“ skonštatoval
hovorca Slovenskej správy ciest v Bratislave
Martin Guzi. Nateraz musia stačiť výstražné
svetlá a expresné asfaltovanie najväčších dier.
Riadna oprava sa má urobiť ešte v tomto roku,
podľa možností čo najskôr.
Podľa našich informácií priamo z Ministerstva
dopravy sa musíme pripraviť na masívnejšiu
rekonštrukciu cesty. Aktuálne na tom podľa
dostupných informácií pracujú experti z rôznych odvetví a ich úlohou je zistiť, čo spôsobili
odtrhnutie podložia cesty a stanoviť, ako treba
pri oprave postupovať.
(ps)
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Svidníčan Jozef Sičák pracuje v Nemecku ako vodič autobusu a turistov vozí
aj do niekdajšieho Hitlerovho horského sídla zvaného Orlie hniezdo
Šesťdesiatnik Jozef Sičák vozí v Nemecku turistov do niekdajšieho sídla Adolfa Hitlera. Svidníčan v mestečku Berchtesgaden
pracuje ako vodič autobusu, no začínal úplne inak.
PRACUJE V SÚKROMNEJ
AUTOBUSOVEJ DOPRAVE
Vyštudovaný poľnohospodár si mohol
vybrať, či pôjde robiť do učtárne či na
dvor. „Povedal som, že papiere sú
dobrá vec, ale mám osýpky z nich,
vybral som si dvor a stal som sa
traktorista. Robil som aj na bagri či
buldozéri a iných ťažkých stavebných strojoch,“ zaspomínal si Jozef
Sičák na svoje takmer dvadsaťročné
pôsobenie v poľnohospodárstve.
Neskôr sa dostal Nemecka, kde
pracoval viackrát po polroku. Keď
sa vrátil domov, pracoval napríklad
v kovošrote. „Na denno-dennom
poriadku som zisťoval, že všetko
má svoj začiatok, priebeh a koniec.
Každé auto alebo akákoľvek iná
mašina sa vyrobí, trošku požije
a potom ide do kovošrotu, dá sa
povedať, že na cintorín,“ usmial
sa Svidníčan, ktorého to však akosi
vždy ťahalo do sveta a vrátil sa do
Nemecka. Bolo to v roku 2015.
Pracuje v súkromnej autobusovej
doprave, ktorej majiteľom je, samozrejme, Nemec, no manželku má
Slovensku z Hurbanova. „Firma
má s miestnou akoby našou SAD
zazmluvnené tri autobusy, ktorými
zabezpečuje klasickú autobusovú
linkovú prepravu. No rovnako

firma má ďalších 16 autobusov
od 60 miestnych až po 9 miestne,
ktoré využíva na výlety. Pôsobíme
v meste, ktoré je vzdialené 27 kilometrov od rakúskeho Salzburgu a
neďaleko je z tých väčších miest
nemecký Mníchov.“
***
CHATA NA VYSOKOM HREBENI
Jedna z najstabilnejších trás autobusov, medzi nimi aj tých, ktoré
šoféruje Svidníčan, vedie na jedno z
veliacich sídiel bývalého fašistického
vodcu Adolfa Hitlera. Architektonicky
nezaujímavá horská chata a vyšliapané skaly na vysokom hrebeni.
Takto to vyzerá na 1 834 m vysokom
vrchu Kehlsteins v Nemecku. Na
mieste známom ako Kehlsteinhaus, v
slovenčine Orlie hniezdo stojí chata,
ktorú dostal k svojim päťdesiatinám
ako dar Adolf Hitler. Na návštevu sídla
niekdajšieho fašistického vodcu od
skorých ranných hodín čakajú desiatky návštevníkov. Lepšie povedané, na
parkovisku v Berchtesgadene čakajú
na autobus, ktorý ich vyvezie pod
vrchol Kehlstein-u.
***
VÝNIMOČNÁ
PRÍSTUPOVÁ CESTA
Výnimočná, ako v našom rozhovore
podotkol Svidníčan Jozef Sičák, je

prístupová cesta. Na 7 km dlhej trase
prekonáva 800 výškových metrov a
otvára nádherné výhľady zo strmého
svahu priamo do údolia. „Stúpam po
ceste, ktorá má priemerné stúpanie
24 percent. Takéto stúpanie cesty,
ktorá je riadne prevádzkovaná pre
verejnosť, som videl prvýkrát v
živote. Je to úzka, kľukatá cesta
s piatimi tunelmi. Horská príroda
je pre turistov nádherná, no mňa
ako vodiča autobusu v prvom rade
vždy zaujíma, aby som turistov
bezpečne dopravil z bodu A do
bodu B.
To prudké stúpanie cesty bolo
pre mňa úžasné. Zo dňa na deň,
z týždňa na týždeň človek si zvyká, vždy dbá v prvom rade na tú
bezpečnosť,“ opísal pocity vodiča
autobusu v nemeckých Alpách Jozef
Sičák.
Vráťme sa ešte na chvíľu k Hitlerovmu sídlu Orlie hniezdo. O Hitlerovi
bolo totiž známe, že trpí závratmi,
extrémne vysoké polohy príliš nepreferuje a od nástupu k moci sa u neho
prehlbovala podozrievavosť a strach

z miest, ktoré dovoľovali útok na
jeho osobu. Napriek tomu sa v roku
1937 rozbehla stavba, ktorá počas
trinástich mesiacov zamestnala dva
a pol tisíca robotníkov. Desať z nich
na stavbe zahynulo.
Hitlerovo využívanie, správnejšie
hitlerove návštevy chaty sú tak trochu
rébusom. Zdroje, ktoré mapujú jej
históriu hovoria o piatich až trinástich
návštevách Führera. Počet nie je
ustálený. Všetci sa však zhodujú v
tom, že sa tu necítil bezpečne. Údajne
ho prepadával strach, že na takom
otvorenom mieste sa stane terčom
leteckého útoku Spojencov.
***
SAMOTNÁ HORSKÁ CHATA
V skutočnosti sa chata nikdy nestala
cieľom akejkoľvek bojovej operácie.
Samotná horská chata aj podľa Jozefa Sičáka nepredstavuje žiadne
výnimočné architektonické dielo.
V interiéri zaujme osemuholníková
reprezentačné miestnosť, tzv. oktagon, dnes slúžiaca ako reštaurácia,
krb, ktorý daroval Benito Mussolini
svojmu nemeckému priateľovi a
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Svidníčan Jozef Sičák pracuje v Nemecku ako vodič autobusu a turistov vozí
aj do niekdajšieho Hitlerovho horského sídla zvaného Orlie hniezdo
galéria, z ktorej je krásny výhľad cez
veľké okná na okolitý masív berchtechsgádenských Álp. Pod vrcholom
sa nachádza druhá zaujímavosť. Je
to kamenný tunel s dĺžkou 124 metrov. Na konci je kruhová miestnosť
a výťah, ktorého steny a strop sú
obložené vysokolešteným bronzovým
plechom.
Sezónu tam otvárajú 15. mája, no za
podmienky, že tam niet veľa snehu, čo
býva často. „Američania ho počas
II. svetovej vojny nezbombardovali, lebo ho nepovažovali za sídlo
velenia hitlerovského Nemecka,

ale zbombardovali inú budovu, v
mestečku, v blízkosti ktorej je dnes
aj múzeum hitlerovských zverstiev,“
podotkol Jozef Sičák a na margo
Hitlerovho režimu vyslovil svoj názor.
„Muselo to byť skutočne niečo obludné v tom, že z tohto miesta riadil
to zabíjanie, vyvražďovanie ľudí s
tým, že človek je kus. Všetci Nemci
boli zmanipulovaní a ktorí náhodou
zistili, že nechcú byť zmanipulovaní, tak boli donútení k tomu, aby sa
nechali zmanipulovať.
O tom je podľa mňa celá tá diktatúra fašizmu. Je to hrozné a keď

by som si chcel porovnať neporovnateľné, len keď ma bolel zub, čo
je bolesť civilná, nie je to žiadne
utrpenie z vojny, aké strašné to
museli byť vo vojne. Som šťastný,
že som sa nenarodil do tej doby,
keď mi nejaký debil prikáže zobrať
zbraň a ísť zabíjať.“
Jozefa Sičáka sme sa v našom
rozhovore pýtali aj na to, čo si myslí
o tom, prečo tam chodí obrovské
množstvo turistov. „Môj názor je
taký, že jedni si tam chodia odpľuť,
samozrejme, pomyselne odpľuť,
nad tým, čo sa stalo a možno tam

chodia aj ľudia, ktorí tam chodia,
ako Česi hovoria, smeknout.
Takto to aspoň na mňa pôsobí.
Chodia tam turisti skutočne z
celého sveta - Austrália, Amerika,
Európa, Rusi, Japonci, Číňania, no
skutočne z celého sveta.“
***
ROZMÝŠLA NAD ZVERSTVAMI
FAŠIZMU
Svidníčan za volantom autobusu
občas rozmýšľa aj nad zverstvami
fašizmu, no hovorí, že sa mu to často
nestáva. „Z jednej strany tam na
človeka útočí tá nádherná okolitá

príroda, v prvom rade, ako som už
viackrát povedal, musím hlavne
sledovať cestu a premávku, ktorá
je tam hlavne v peknom počasí
skutočne obrovská. V určitých
chvíľach sa tak človek vôbec nezamýšľa nad tým, že tu boli roky
1933 až 1945.“ Vo všeobecnosti sa
mu práca vodiča autobusu i samotné Nemecko páči. Aj tamojší ľudia.
„Všade na svete sú dobrí ľudia, aj
zlí, aj bohatí, aj chudobní, aj chorí,
aj zdraví, aj nešťastní, aj šťastní,
aj takí, čo by aj posledné dali, a aj
takí, čo by aj posledné vzali. Len
majú jedinú chybu, že nevedia po
rusnácky,“ usmial sa Jozef Sičák,
ktorý pri Hitlerovom sídle veľa Slová-

kov ako turistov nestretol, no podľa
neho tam hlavne v gastropriemysle
pracuje veľmi veľa Slovákov.
V týchto dňoch sa Svidníčan opäť
chystá do Nemecka. Po vlaňajšku,
keď bolo všetko, vrátanie Orlieho
hniezda kvôli pandémii koronavírusu
zatvorené, by sa mala rozbehnúť
nová sezóna. Na záver sme sa preto
Jozefa Sičáka opýtali, či je so svojou
prácou spokojní a dokedy plánuje
voziť turistov. „Som, aj nie som. Som
spokojný preto, lebo som odišiel
na miesto, kde som mohol spoznať
nádhernú krajinu, v živote by som
nepoznal ľudí tam žijúcich a nie
som spokojný s tým, že nechodia
Nemci k nám do práce, ale my k
nim. No napriek tomu všetkému,
keď mi bude slúžiť zdravie, chcel
by som tam pracovať do tých 65
rokov. Uvidíme...“
(ps, foto Podduklianske
novinky, www.kehlsteinhaus.de)

Čakajú na vyhodnotenie
projektu zelenej strechy Sociálna poisťovňa zverejnila čestné
vyhlásenie pre odklad poistného za apríl
Dve materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
v minulosti prešli rekonštrukciou. Hovoríme o Materskej škole
na Ulici 8. mája a o Materskej škole na Ulici gen. Svobodu vo
Svidníku.

Tretia Materská škola na Ulici Ľudovíta Štúra na obnovu čaká. „Mestu Svidník
veľmi záleží na modernizácii školskej infraštruktúry a rekonštrukcii materských
škôl. Z tohto dôvodu sme podali projekt na zateplenie budovy škôlky, vymenili
by sa okná, opravila fasáda a terasa,“ informovala hovorkyňa mesta Svidník
Kristína Tchirová a dodala: „Rovnako netrpezlivo čakáme na vyhodnotenie
projektu zelenej strechy na MŠ na Ul. Ľ. Štúra. Cieľom je zadržať dažďovú
vodu vsakovaním prostredníctvom vybudovania vodozádržného opatrenia.
Plocha zelenej strechy by bola 664,00 m2. Navrhnutý je extenzívny typ zelenej
strechy s minimálne 5-7 druhmi rozchodníkov,“ dodala Kristína Tchirová.
Spomeňme ešte, že nedávno v tejto škôlke odstránili poruchy na vodovodnom potrubí a pribudol konvektomat, ktorý zlepšil podmienky na varenie a
v súčasnosti sa intenzívne pracuje na spracovaní rozpočtu na rekonštrukciu
elektroinštalácie. Práce by mali prebiehať už počas letných prázdnin, tak aby
so čo najmenej obmedzila prevádzka.
(pn)

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia,
ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby
(SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za apríl 2021.
Lehota splatnosti sa im predĺži do 30. júna 2021.
Odložiť si úhradu poistného môžu zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykazujú
pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej
zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Predĺženie lehoty na zaplatenie poistného
za apríl 2021 platí pre povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenú
SZČO a pre zamestnávateľa za časť poistného za zamestnávateľa (nie za
zamestnanca).
Sociálna poisťovňa odporúča využiť elektronický formulár Čestné vyhlásenie - Odklad poistného za apríl 2021, ktorý zabezpečí rýchlu spätnú väzbu
o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. V nevyhnutnom prípade je
možné využiť aj listinnú podobu formulára, ktorú treba doručiť do príslušnej
pobočky Sociálnej poisťovne.
(socpoist)
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Svidnícky mestský parlament bude rokovať o zmenách územného
plánu i prenájme priestorov pre Slovenský Červený kríž
V poradí 19. a neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku sa uskutoční v stredu 5. mája so začiatkom o
13. hodine v spoločenskej sále Domu kultúry.
Zasadnutie zvolala primátorka Marcela Ivančová a poslanci prerokujú
návrh zmien a doplnkov ÚPN mesta
Svidník č. 10, ktorý predloží vedúci
Odboru výstavby, dopravy a životného prostredia Mestského úradu vo
Svidníku Viliam Staurovský.
***
INFORMAČNÉ CENTRUM
V predkladanom uznesení je spracovaná žiadosť o zmenu ÚPN, ktorá
je v záujme mesta Svidník. Navrhuje
sa zmena z plochy verejnej parkovej a
sprievodnej zelene na plochu verejnej
občianskej vybavenosti.
Po vykonanej zmene bude dotknuté
územie pri Dome kultúry vo Svidníku
funkčne určené ako stavebný pozemok pre občiansku vybavenosť.
Dôvodom vyvolania zmeny je plánovaná výstavba informačného centra
mesta Svidník.
***
ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU
Svidnícky mestský parlament prerokuje aj návrhy zmien a doplnkov
č. 9 Územného plánu mesta Svidník
a rovnako aj samotné Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Svidník č.
2/2021 o vyhlásení zmien a doplnkov
č. 9 Územného plánu mesta Svidník.
Hlavným cieľom riešenia Zmien a
doplnkov č. 9 ÚPN mesta Svidník je
riešenie zmien a doplnkov funkčného
využitia územia mesta v rozsahu
požiadaviek mesta. Konkrétne ide
o lokalitu na Stropkovskej ulici pred
kruhovým objazdom po pravej strane
v smere na Stropkov.
Ide o definitívne schválenie zmeny

plochy priemyselnej a stavebnej výroby, výrobných služieb, skladového
hospodárstva a logistické areály
na plochu obchodnej a verejnej občianskej vybavenosti, kde má vyrasť
nákupné centrum.
***
PRIESTOR PRE CHARITU
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku
v stredu 5. mája prerokuje aj návrh
na prenájom nebytového priestoru
č. 6 a nebytového priestoru č. 9

Mesto predkladá poslancom aj zámer na prenájom nehnuteľnosti,
nebytových priestorov a garáží na Stropkovskej ulici pre Slovenský
Červený kríž. Došlo by tak k zosúladeniu právneho stavu. Fungovať
tu bude aj Sociálny podnik mesta
nachádzajúcich sa v objekte výpravnej budovy autobusovej stanice vo
Svidníku pre Gréckokatolícku charitu
Prešov na dobu neurčitú za cenu
nájmu vo výške 1 euro / rok ako
postup hodný osobitného zreteľa z
dôvodu, že nájomca sa zaväzuje po
celú dobu nájmu v týchto priestoroch
prevádzkovať činnosť Sociálneho
centra Svidník. Jeho hlavná náplň je
verejne prospešná činnosť, sociálna

Po vykonanej zmene poslancami mesta Svidník bude toto územie pri Dome kultúry funkčne určené ako stavebný pozemok pre
občiansku vybavenosť. Dôvodom vyvolania zmeny je plánovaná
výstavba informačného centra mesta Svidník

a materiálna pomoc a špecializované
sociálne poradenstvo občanom mesta
Svidník s tým, že služby spojené s
nájmom bude hradiť nájomca.
***
BUDOVA ČERVENÉHO KRÍŽA
Z dôvodu zosúladenia právneho
stavu s platnou legislatívou, ako aj z
dôvodu vzniku Sociálneho podniku
mesta Svidník mesto predkladá Mestskému zastupiteľstvu vo Svidníku

zámer na prenájom nehnuteľnosti, a
to nebytových priestorov v administratívnej budove na Ul. Stropkovskej a
garáží na rovnakej ulici pre Slovenský
Červený kríž, územný spolok Svidník
z dôvodu, že nájomca sa zaväzuje po
celú dobu nájmu v týchto priestoroch
prevádzkovať činnosť Slovenského
červeného kríža, územného spolku
Svidník na nasledovný účel: - kancelárske priestory pre činnosť Slovenského červeného kríža, územného
spolku Svidník, - školiace a edukatívne aktivity, - zabezpečenie činnosti
dobrovoľníctva, - sociálne služby
krízovej intervencie, - aktivity krízového manažmentu a humanitárnej pomoci, - skladové a logistické potreby
súvisiace s činnosťou Slovenského
červeného kríža, územného spolku
Svidník.
Zároveň po dobu trvania nájomnej
zmluvy k vyššie uvedeným nebytovým priestorom prenajímateľ umožní
vstup, prechod, prejazd a parkovanie
motorových vozidiel na parcele, ktorá
je priľahlá k nehnuteľnostiam tvoriacim predmet nájmu pre Slovenský
červený kríž, územný spolok Svidník.
Zásady hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta Svidník v platnom
znení neumožňujú primátorke mesta
Svidník uzatvárať nájomné zmluvy
ako postup hodný osobitného zreteľa
bez súhlasu Mestského zastupiteľstva vo Svidníku.
Mestská rada odporúča Mestskému
zastupiteľstvu tento materiál prerokovať a schváliť, Komisia sociálna,
zdravotná a bytová pri Mestskom
zastupiteľstve tento materiál prerokovala a neodporúča ho schváliť.
Komisia odporúča pracovné stretnutie Slovenského Červeného kríža,
územného spolku Svidník s vedením
mesta Svidník ohľadom prenájmu
nebytových priestorov.
Súčasťou zasadnutia svidníckeho
mestského parlamentu sú aj interpelácie poslancov a diskusia.
(ps)
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Vo Svidníku sa pri zbere kuchynského odpadu
inšpirovali skúsenosťami zo zahraničia
Od nového roka začali s povinným triedením kuchynského
odpadu aj vo východoslovenskom okresnom meste Svidník.
Samosprávam ukladá takúto povinnosť zákon, pričom počas
prvých šiestich mesiacov môžu mestá a obce na základe rozhodnutia ministerstva životného prostredia systém zlepšovať a
vylaďovať. Od júla ho musia mať spustený naplno.
Vo Svidníku začali s prípravami na
zber kuchynského odpadu už počas
minulého roka. V meste vlani finišovali
s prípravou koncového zariadenia na
jeho spracovanie, teda s kompostárňou. „Avšak najväčšou výzvou
bolo pre nás pripraviť osvetu a
obyvateľom vysvetliť, prečo je zber
kuchynského odpadu dôležitý a čo
im prinesie. Ďalej sme museli zabezpečiť aj vhodnú logistiku, teda
vybrať správne druhy vedierka do
domácností, vrecká, vozidlá, či
nádoby na zberné miesta,“ hovorí o
prípravách na zber Lukáš Dubec, riaditeľ technických služieb mesta Svidník. Vzhľadom na aktuálnu situáciu
a povinnosti samosprávy zabezpečiť
testovanie na nový koronavírus, museli v meste nájsť vhodnú kombináciu
pomeru ceny a výkonu.
***
AKO SYSTÉM FUNGUJE
VO SVIDNÍKU
Zber je nastavený so zreteľom na
čo najvyšší komfort pre občanov.
To znamená, že každá domácnosť

dostala prevetrávaný košík.
Svidníčania v bytových blokoch
dostali od mesta spolu 3 100 nádob,
pričom objem každej je desať litrov.
Navyše, košík je upravený a má prevetrávacie otvory a veko. Tak je zabezpečené, že vyhodený kuchynský
odpad má prístup k vzduchu, nehnije
a v bytoch ani nezapácha. Materiál,
z ktorých je nádoba vyrobená, je
zároveň odolná aj voči biologickým

lákam, dá sa ľahko umývať a zavesiť. Na stojiskách zas pribudli nové,
hnedé nádoby. Kuchynský odpad z
nich začalo mesto odvážať jedenkrát do týždňa. „Pre takúto formu
infraštruktúry sme sa rozhodli na
základe referencií z iných miest
zo Slovenska a zahraničia a na
základe vlastných testov,“ hovorí
Lukáš Dubec.
Inšpiráciu môžu naše samosprávy
nájsť napríklad v Taliansku, kde už
niekoľko rokov úspešne funguje triedenie odpadov, vrátane bioodpadu z
domácností. Tamojšie samosprávy
dokážu vďaka efektívnemu a komfortnému systému vytriediť aj viac ako
80 percent odpadov. „Vynikajúce
výsledky dosiahli Taliani vďaka
zavedeniu systému zberu odpadov
od dverí. Obyvatelia triedia odpady
pohodlne priamo u seba doma a
zároveň vidia, ako sú úspešní v
porovnaní s priemerom mesta,
mestskej časti, či bytovky,“ hovorí
Martina Gaislová, odborníčka na
odpadové hospodárstvo z portálu
menejodpadu.sk. Výhodou takéhoto systému je, že obyvatelia platia
poplatky len za nevytriedený, čiže
zmesový odpad. Takúto možnosť
dáva slovenským samosprávam aj
naša legislatíva a poznáme ho pod
názvom plať za to, čo vyhodíš alebo
množstvový zber.
***
DÔLEŽITÉ JE OBČANOV
SPRÁVNE INFORMOVANOSŤ
Svidník nenechal nič na náhodu.
Odborníci mesta pripravili prezentácie
nového systému, ktoré vysvetľovali
na stretnutiach so všetkými domovými
dôverníkmi a správcami. Vzhľadom
na súčasnú pandemickú situáciu sa
komunikácia s občanmi realizovala
prostredníctvom miestnych médií.
„Každý občan dostal s košíkom
aj inštruktážny leták. Na webovej
stránke technických služieb boli
zverejnené návody a odpovede
na najčastejšie otázky. Prebiehajú
súťaže na sociálnej sieti a občania
môžu vyhrať napríklad kompostovateľné vrecká,“ vysvetľuje Lukáš
Dubec. Svidník zároveň vybudoval
predajnú infraštruktúru tak, aby si
občania mohli bežne zakúpiť nové
vrecká za rozumnú cenu a podporu
hľadali aj u miestnych podnikateľov.
PRINESÚ POZITÍVNE VÝSLEDKY

NIŽŠIE POPLATKY?
Do triedenia a zberu kuchynského
odpadu je zapojených 3 100 svidníckych domácností, v ktorých žije
približne 10-tisíc obyvateľov. V meste
sú na stojiskách rozmiestnených dva
druhy nádob - 240 litrové (46 kusov)
a 120 litrové (81 kusov). Bioodpad z

im vysvetliť, že nezlacnie, ale že
práve v budúcnosti nepôjde tak
prudko hore, ako by šiel, ak by
sme zber nezaviedli,“ vysvetľuje
Lukáš Dubec.
Obyvateľov zaujímala aj odpoveď na
otázku, kde končí vyzbieraný kuchynský odpad. Vo Svidníku si vybudovali

bytových domov odviezli pracovníci
komunálnych služieb po prvýkrát v
polovici januára.
„Za prvé dva mesiace tohto roku
sme odvoz zrealizovali šesťkrát a
domácnosti vyprodukovali 18 480
kilogramov bioodpadu. Výsledky
sa však snažíme stále zlepšovať.
V marci sme kuchynský odpad
vyviezli päťkrát a bolo v ňom až 17
360 kilogramov bioodpadu,“ hovorí
Lukáš Dubec. Výsledky jednotlivých
bytových domov sú odlišné a sú
závislé na aktivite domovníka alebo
predsedu spoločenstva vlastníkov
bytov. Podľa riaditeľa komunálnych
služieb občania čakali, že zavedením
zberu kuchynského odpadu zlacnie
poplatok za odpad. „Snažíme sa

vlastné koncové zariadenia, mestskú
kompostáreň. Riaditeľ Dubec hovorí,
že podobný krok by odporúčal aj iným
slovenským samosprávam. „Určite
by som ich viedol k vlastnému
zariadeniu, nie k externým spracovávateľom. Vybral by som si
overené riešenia, ktoré fungujú v
iných mestách a neexperimentoval
by som,“ uzatvára Lukáš Dubec.
Zo spracovaného bioodpadu vzniká prírodný kompost, ktorý miestne
komunálne služby využívajú pri starostlivosti o mestskú zeleň. Po splnení
všetkých legislatívnych podmienok ho
mesto plánuje rozdávať aj zdarma
občanom.
Tomáš Halán,
hovorca www.menejodpadu.sk

Čakáreň aj pre osoby s vekom od 16 rokov
Od 28. apríla 2021 sú spustené nové zmeny v registračnom formulári na
očkovanie. Aktuálne je prístupná registrácia do Čakárne aj pre osoby s vekom
od 16 rokov.
Vakcíny (zmeny platné
od 28.4.2021):
- pre obyvateľov nad 60 rokov je určené
očkovanie vakcínou od spoločností Pfizer a Moderna,
- pre obyvateľov od 18 do 59 rokov je
určené očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca,
- pre obyvateľov od 16 do 17 rokov je určené očkovanie vakcínou od spoločnosti
Pfizer (aktuálne prebieha len registrácia
do Čakárne, nie prideľovanie termínu na
očkovanie).
(mz)
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Čelnú zrážku zavinil opitý 21-ročný Svidníčan
Z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu vo Svidníku
vzniesol obvinenie 21-ročnému mužovi.
Tento Svidníčan vo štvrtok 29. apríla krátko predpoludním ako vodič viedol
osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octávia, po Bokšanskej ulici v meste
Stropkov. Počas jazdy sa nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v
cestnej premávke, pričom na rovnom úseku cesty s vozidlom prešiel do protismeru. Došlo k čelnej zrážke s oproti idúcim vozidlom zn. VW Passat. Obaja
účastníci sa na mieste nehody podrobili dychovým skúškam. U Svidníčana
bola pozitívna a to s hodnotou viac ako 2,7 promile. Tento nezodpovedný vodič
bol zadržaný a bol umiestnený do cely policajného zaistenia.
(krpz, foto: Dopravný servis)

V okrese Svidník zaznamenali nárast počtu ochorení
10 rodinných výskytov!
Vláda SR schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti. Od budúceho pondelka 3. mája
nebude podľa COVID automatu ani jeden okres v čiernej fáze.
V bordovej fáze ich bude desať, červených bude 60 a v ružovej
fáze ich bude deväť.

Najviac ochorení bolo hlásených v mestách
Svidník a Giraltovce, ale aj v obciach Ladomirová,
Krajná Bystrá, Cernina, Rovné, Okrúhle a Kalnište

V Stropkove staronová kontrolórka
Prvým bodom stredajšieho rokovania stropkovského zastupiteľstva bola voľba hlavného kontrolóra mesta. O funkciu sa
uchádzala trojica kandidátov: bývalý hlavný kontrolór Prešovského samosprávneho kraja Jozef Hudák, súčasná kontrolórka
mesta Gabriela Maruščáková a manažér Zdenko Valášek.
Každý z kandidátov absolvoval päťminútové predstavenie pred poslaneckým
zborom, po ktorom nasledovala tajná voľba. Na zvolenie do funkcie bola
potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, z 18-členného zastupiteľstva sa ich na stredajšom rokovaní zúčastnilo sedemnásť. Po sčítaní
hlasov oznámil predseda volebnej komisie, viceprimátor Peter Lehocký,
výsledky voľby. Zastupiteľstvo potvrdilo vo funkcii aj na najbližšie 6-ročné
funkčné obdobie súčasnú kontrolórku Gabrielu Maruščákovú, ktorá získala
15 hlasov, Jozefovi Hudákovi odovzdali hlasy dvaja poslanci, Zdenko Valášek
nezískal žiadny hlas.
G. Maruščáková pôsobila v rokoch 2010 - 2014 ako poslankyňa mestského
zastupiteľstva, do funkcie hlavnej kontrolórky bola prvýkrát zvolená v roku
2015.
Peter Novák, hovorca mesta Stropkov

Okres Stropkov už nebude v červenej zóne, ale prechádza do rúžovej. Za
aktuálny týždeň bolo v tomto okrese potvrdených 17 ochorení, z toho 11 PCR
testom a 6 antigénovým testom. Informovala nás o tom Ingrid Senajová z
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku.
Okres Svidník zostáva v červenej zóne. „V tomto týždni sme zaznamenali
75 prípadov ochorenia, z toho 47 PCR testom a 28 antigénovým testom.
V okrese Svidník zaznamenávame nárast počtu ochorení v porovnaní s
predchádzajúcim týždňom skoro o 50%.
Ochorenia sa šíria najviac v rodinách, zaznamenali sme 10 rodinných
výskytov a 4 importované ochorenia z Chorvátska a Slovinska. Ochorenie bolo potvrdené aj na 3 základných školách v okrese Svidník, a to
u dvoch žiakov a jedného pedagogického pracovníka. Najviac ochorení
bolo hlásených v mestách Svidník a Giraltovce, ale aj v obciach Ladomirová, Krajná Bystrá, Cernina, Rovné, Okrúhle a Kalnište,“ informovala
Ingrid Senajová.
Základná zmena sa týka platnosti Ag testu. Na cestu do práce je v rúžovom
okrese potrebné potvrdenie zamestnávateľa a negatívny test, ktorý nie je starší
ako 21 dní. Doteraz to bolo 14 dní, čo zostáva v platnosti pre okres Svidník.
„Upozorňujeme občanov na dodržiavanie opatrení. I keď dochádza k
uvoľňovaniu opatrení, je potrebné ich dodržiavať a byť zodpovední voči
sebe a ostatným. Najlepším riešením ako zvládnuť pandémiu je dať sa
zaočkovať, preto využite túto možnosť,“ uzavrela Ingrid Senajová.
(pn)

Od 9. mája rušia vyhradené
hodiny pre seniorov v obchodoch
Napriek zlepšeniu pandemickej situácie Slovenská republika nie je pripravená
na zrušenie núdzového stavu, vláda ho predĺžila o ďalších 30 dní, teda až do
uplynutia 28. mája 2021. Novinkou je, že zákaz večerného vychádzania od
29. apríla 2021 platí až po 21. hodine. Informoval o tom rezort Ministerstva
vnútra SR.
Už druhý týždeň neplatí zákaz vychádzania pri návštevách maloobchodných predajní a prevádzok. Do
prírody a na individuálnu rekreáciu možno cestovať
aj medzi okresmi (s podmienkou, že do čierneho
okresu - v 4. stupni varovania však aktuálne nie je
žiadny okres - je potrebný negatívny test nie starší
ako 7 dní). Zrušená je aj povinná práca z domu.
Otvoriť mohli múzeá, galérie, knižnice, zoologické,
botanické záhrady podľa podmienok stanovených
hygienikmi. Ďalšou významnou zmenou je otvorenie
kurzov autoškoly, možnosť návštevy bohoslužieb, plavární a športovísk.
Od 9. mája 2021 sa v obchodných prevádzkach rušia vyhradené hodiny
pre seniorov, ŤZP a ich sprievodcov. Aktuálne zatiaľ stále platí, že v čase od
deviatej hodiny do jedenástej hodiny doobeda môžu počas pracovných dní v
potravinách a v drogériách nakúpiť iba uvedené osoby.
(pn)
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Stropkovský Park zvierat postupne mení zameranie,
novinkou budú surikaty a ary
Po zimnej prestávke je od polovice apríla verejnosti sprístupnený stropkovský Park zvierat. Toto unikátne zariadenie v širšom centre mesta vstupuje v tomto roku už do svojej tridsiatej
ôsmej sezóny.
Pre návštevníkov prináša opäť niekoľko noviniek. „Vzhľadom na nevyhnutné opatrenia, ktoré sme museli prijať v súvislosti s legislatívou
upravujúcou prevádzku podobných
zariadení, sme v uplynulom období
upriamili pozornosť na postupnú
zmenu zamerania Parku zvierat. Už
dávnejšie sme boli nútení vzdať sa
šeliem a zamerať sa skôr na chov
primátov, spevavcov, papagájov,
hlodavcov či plazov v rozšírenom
teráriu,“ priblížil Kamil Soóš, vedúci
Parku zvierat, ktorý patrí od roku 2019
pod mestský podnik Služba.
Pred aktuálnou sezónou zrekonštruovali voliéry pre opice, rozšírili vivárium,
spestrením areálu bude aj nová skalka s kaktusmi a korytnačkami. V pláne
je tiež prestavba niekdajšieho bazéna pre vodné vtáky na atraktívnejšie zá-

hradné jazierko. „V rámci
rozširovania genofondu
pribudli do Parku nové
surikaty, a tiež papagáje
ako alexander malý, rozela pestrá, ara modrožltá,
agapornis škraboškový,
korela či papagájec vlnkovaný. Vo viváriu bude
novinkou viacero jašterov ako leguán zelený,
gekončík nočný a felsuma madagaskarská,“ doplnil K. Soóš.
Sprístupnené bude aj detské ihrisko. V lete by mal byť k dispozícii aj bufet
v novej Rozprávkovej chalúpke, ktorej výstavbu správca areálu aktuálne
pripravuje.
PARK ZVIERAT BUDE OTVORENÝ DENNE
Park zvierat bude otvorený denne od 10.00 do 17.00 hod., počas letných
mesiacov do 18.00 hod.
Vstupné ostáva nezmenené, dospelí zaplatia 1,50 eur, deti od 3 rokov 1 euro,
pre skalných návštevníkov je tiež možnosť zakúpenia rodinných vstupeniek.
Sezóna by mala trvať do konca októbra.
Peter Novák, hovorca mesta Stropkov

Šesť cezhraničných mikroprojektov v PSK dostalo zelenú
Prešovský samosprávny kraj (PSK) podpísal zmluvy s ďalšími
úspešnými žiadateľmi o finančný príspevok pre individuálne
mikroprojekty v cezhraničnom partnerstve s Karpatským euroregiónom v Poľsku. V rámci slovensko-poľskej spolupráce
sa tak bude realizovať šesť mikroprojektov v celkovej hodnote
viac ako 208-tisíc eur.
Medzi projektami podporenými v rámci cezhraničného programu Interreg
V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 sú tri mikroprojekty zamerané na ochranu
a rozvoj prírodného kultúrneho dedičstva (prioritná os 1) a tri mikroprojekty
zamerané na vzdelávanie v pohraničí (prioritná
os 3).
„Partnerstvo s naším poľským susedom
je dlhodobo úspešné a má veľký význam.
Európske štrukturálne fondy tomu len napomáhajú a prinášajú do vzájomných aktivít
ešte viditeľnejšie benefity pre obe strany.
Teším sa tomu, že tieto iniciatívy sú tu a
nové projekty pre ochranu kultúry, zdravia
či rozvoja nových technológií a vnesú tiež
edukatívny i investičný rozmer do nášho
kraja,“ uviedol v súvislosti s podpísaním zmlúv
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Milan Majerský.
Krajské múzeum v Prešove ako jediné uspelo v
oboch prioritných osiach. V rámci mikroprojektu
zameraného na ochranu a rozvoj prírodného kultúrneho dedičstva vytvorí
prešovské múzeum v spolupráci s partnerským poľským múzeom v Rzeszowe
virtuálnu prehliadku expozícií oboch múzeí. Tá bude dostupná prostredníctvom
aplikácií a rozhraní Google. Výstavy a expozície plánujú múzeá obohatiť o
lektorské sprievodné slovo formou zvukových nahrávok vo viacerých jazykových mutáciách. Novinka sa dotkne aj dvoch pobočiek Krajského múzea v
Prešove, a to kaštieľa v Hanušovciach i Stropkove.
V rámci rozvoja cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania
vytvoria obe múzeá reštaurátorskú dielňu. Vybavia ju najmodernejšími technológiami ako napr. vysokovýkonným ultrazvukovým prístrojom a stereomikroskopom s výkonnými zobrazovacími funkciami. Následne
budú organizovať semináre s praktickými ukážkami týchto moderných technológií najmä pre mládež.
Vzdelávať plánuje spoločne so svojim poľským partnerom aj Slovenský
červený kríž Územný spolok Svidník. A to predovšetkým deti základných škôl,

ich rodičov, pedagógov a výchovných pracovníkov. Mikroprojekt je zameraný
na osvojenie teoretických vedomostí o základných životných funkciách, o stavoch ohrozujúcich život a o zásadách poskytovania prvej pomoci. Následne
budú v spolupráci s poľským partnerom verejne organizované podujatia v
mestách Svidník, Giraltovce, Stropkov a Rzeszow pod názvom Prvá pomoc
rozprávkou.
Vzdelávacie aktivity čakajú aj samosprávu v meste Veľký Šariš. Hlavným
cieľom mikroprojektu je skvalitnenie cezhraničného profesijného a odborného
vzdelávania prostredníctvom kurzov pre zamestnancov samospráv so zameraním na prácu online v období pandémie.
V rámci prioritnej osi ochrana a rozvoj prírodného kultúrneho dedičstva dostal
zelenú aj projekt Slovenského technického
múzea - Múzeum Solivar. Vďaka spolupráci
s poľským partnerom pribudne v múzeu interaktívne vybavenie expozície, ktoré bude
podporené využitím e-produktov. Zároveň
budú v rámci cezhraničnej aktivity spoločne
organizované podujatia v Prešove a Krosne Dni soli s tradičnými remeslami.
Úspešné boli v Prešovskom kraji aj Lesy
SR, štátny podnik, Odštepný závod Prešov.
V rámci mikroprojektu prioritnej osi 1 zmodernizujú s poľským partnerom náučné chodníky
Sigord a Tajch. Pribudnú zmodernizované
altánky, lavičky, studnička, lávky a iné prvky
infraštruktúry, ako kŕmidlá, pozorovateľňa pre
deti a informačné tabule.
Rozpočet týchto mikroprojektov bude z 85% financovať Európsky fond
regionálneho rozvoja z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020, 15% rozpočtu bude financovaných zo štátneho
rozpočtu SR a vlastných zdrojov mikroprijímateľa.
„Aktuálne Prešovský samosprávny kraj, ako implementačná jednotka
pre fond mikroprojektov, od roku 2014 uzatvoril zmluvy pre realizáciu
mikroprojektov v spolupráci s Karpatským euroregiónom v Poľsku v celkovej hodnote viac ako 2 milióny eur. Naše čerpanie z dostupnej alokácie
je takmer na hranici 100%, čo je napriek pomerne zložitej administrácii
a náročnosti implementácie projektových zámerov veľmi dobrá vizitka
živej spolupráce s partnermi v pohraničí,“ dodal M. Majerský s tým, že
posledné zazmluvnené cezhraničné mikroprojekty by mali byť ukončené a
zrealizované najneskôr do konca roka 2022.
Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK
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Herec Martin Mňahončák: Hrať po rusnacky?
To by sa dalo jedine po drilovaní u logopédky
Vyrástol v trojjazyčnom prostredí. Rusínskom, slovenskom a
šarišskom. Írečitú rusínčinu má napočúvanú od starých rodičov,
šarištinu od kamarátov v dedine a slovenčinu od rodičov aj
učiteľov. Práve preto ju ovláda najlepšie a v divadle či vo filme
vystupuje hlavne po slovensky. Ako profesionál chce robiť veci
na sto percent. Herec Martin Mňahončák.
Rodný jazyk sa v našom prostredí
chápe ako prvý naučený jazyk. No
nie je to žiadne pevné pravidlo.
Sú krajiny, kde sa pod materinským jazykom rozumie reč, ktorou
človek hovorí najviac alebo ju
ovláda najlepšie.
Vy ste rástli v rusínsko-slovensko-šarišskom prostredí. Ako ste
vnímali tieto tri jazyky?
Rodičia sú Rusíni, takže po nich som
Rusín aj ja. Oni sa však ešte pred mojím narodením presťahovali z rodných
dediniek do Zborova, kde som vlastne
vyrastal. V Zborove sa však po rusínsky, či po rusnacky nerozpráva, len po
šarišsky a slovensky.
V detstve som teda prišiel do kontaktu so všetkými troma jazykmi.
So slovenčinou doma a v škole, so
šarištinou tam, kde sme bývali, a s
rusínčinou u oboch babiek - v Petrovej
a v Jedľovej, kam som chodieval na
prázdniny.
Ako hovorili vaši rodičia doma?
Po slovensky. Takto hovorili aj so
mnou.
Po rusínsky nie?
Nie, lebo to vyplynulo zo situácie.
Moji rodičia už odchodom na strednú
a vysokú školu prešli do slovenského prostredia. Neskôr sa po škole
rozhodli presťahovať do Zborova,
kde dostali prácu. Keďže obaja boli
na vedúcich postoch - napríklad otec
bol dlhé roky predseda družstva - v
zamestnaní museli hovoriť po slovensky, navyše v Zborove bolo, ako som
už spomenul, slovensko-šarišské
prostredie, preto sa aj u nás doma
rozprávalo po slovensky.
Rodičia sa totiž celý život snažili
naučiť aj po šarišsky, ale celkom sa
to aj tak nepodarilo. No ak na nich
niekto hovoril po rusnacky, hovorili
tak aj oni, ak po šarišsky, tak hovorili
po šarišsky.
Vaše kontakty s rusínčinou boli
teda najintenzívnejšie so starými
rodičmi.
Áno, ja som síce po rusnacky nehovoril, ale veľa som počúval rusnačtinu
či rusínčinu u oboch babiek cez letné
prázdniny. U jednej babky sa bišiduvalo a u druhej besedovalo...
S rusínčinou som však prichádzal
do kontaktu aj tak, že sme vždy v

nedeľu počúvali v Slovenskom rozhlase vysielanie v rusínčine alebo v
ukrajinčine.
Hovoríte dnes niekde ešte po
rusínsky?
Starých rodičov už nemám, takže
v rodine niet s kým. A inak - keď sa
stretnem s niekým, kto hovorí po rusnacky, alebo s kamarátmi, tak vtedy
hovorím, ale jedine zo žartu.
Viete si predstaviť, že by ste hrali
v rusínčine?
V rámci humoru áno. Keby šlo o
nejaký projekt, že by sme si z toho
strieľali. Ale vážne, to asi nie, lebo to
by znamenalo sťahovať sa znova na
východné Slovensko.
Ak ste povedali, že si to hranie
neviete predstaviť - konkrétne vo
vašom prípade, alebo to myslíte
tak, že si neviete predstaviť trebárs
Shakespera v rusínčine?
Nie, s týmto problém nemám. Skôr
to myslím tak, že by to musel byť
nejaký projekt, kde by sme si robili
skôr srandu z toho, ako ovládam túto
reč. Je to podobné, ako keď som robil
v Čechách.
Bola to tvrdá drina u logopédky. Ja si
ako profesionál nedovolím robiť niečo
na polovicu.
Rusíni, najmä mladí, sa veľakrát
ostýchajú hovoriť po rusínsky. Aké
to môže mať podľa vás dôvody?
Skôr záleží na tom, aké majú títo
ľudia skúsenosti. Možno sa niekomu
vysmiali spolužiaci na škole, lebo má
napríklad veľmi silný prízvuk, keď
hovorí po slovensky.
Potom sa možno snaží naučiť sa čo
najlepšie po slovensky a svoj rodný
jazyk akoby nevedomky „zahodí“,
aby mu neovplyvňoval slovenčinu.
Tie dôvody môžu byť naozaj veľmi
rôzne.
Rusínski rodičia dnes v drvivej
väčšine volia pre svoje deti slovenskú školu, rusínsku nechcú,
lebo im ide o to, aby ich deti zvládli
hlavne slovenčinu a svetové jazyky. Často argumentujú tým, na čo
by im bola rusínčina do budúcna....
Myslíte si, že títo rodičia idú proti
sebe?
Neviem, či sa to dá povedať tak, že
idú proti sebe. Naozaj je to otázka

uplatnenia do budúcnosti. Rusínčina
je im - aj keď to nechcem povedať,
lebo to nie je pravda - akoby zbytočná. Ak totiž hovoria rusínčinou
od narodenia a poznajú ju, načo ju
ešte majú študovať. Radšej chcú
čas venovať svetovému jazyku, ktorý
sa im zíde viac, keď sa budú chcieť
uplatniť. Možno to tí rodičia vidia z
takéhoto pohľadu.
Avšak s rusínčinou sa deti automaticky učia aj azbuku, ktorá im
môže byť prínosom, ak by sa raz
chceli naučiť povedzme po rusky.
Nie je to trocha úzke videnie myslieť si, že rusínčina neprispieva
k budúcemu uplatneniu detí v
živote?
Tento problém však treba vidieť ešte
z inej strany. Tu totiž nie je chyba na
strane rodičov. Pretože situácia, za
akej sa tu zatvárajú rusínske školy,
nevzniká tým, ako sa správajú rodičia, ale v dôsledku toho, akú tu majú
podporu menšiny od štátu. Takže
rodičia sú vlastne závislí od situácie
vytvorenej týmto štátom. Nechať
to len na nich je mylné. Oni sa len
prispôsobili stavu úmerne tomu, ako
ju vytvoril štát.
Rusínsky jazyk pomaly vymiera.
Prepočty podľa klesajúceho počtu
mladých užívateľov dospeli k odhadom, že zanikne do 30 - 50 rokov. V
čom by ste videli záchranu?
Keďže rusínske školy miznú, skôr by
mohla byť podľa mňa cesta založiť na

slovenských školách niečo ako krúžky
rusínčiny. Lenže - keď sa pozriete
na dediny na východe, tie doslova
vymierajú, mladí idú do miest.
Skôr je to teda o tom nezachraňovať
len samotnú reč, ale udržať vôbec
ľudí v tamojšom prostredí.
Pretože ak ja odídem z Jedľovej do
Londýna, rusnačtina mi tam nebude
na nič. Je to o tom, že zachraňujme
spôsob života tých ľudí na východe
a oni si už svoju reč udržia. Ale ak
vymizne stará generácia, obce tam
zostanú úplne mŕtve.
Prebieha sčítanie obyvateľov. Rusíni sa už v sčítaní pred desiatimi
rokmi zviditeľnili tým, že ich počet
sa zvýšil. Ako to bude teraz - ste
optimista? Budú mať Rusíni opäť
vyššie skóre oproti minulosti?
To záleží iba na nich... na nás... Čo
bude v budúcnosti, nikto nevidí, ale
je už dlhodobým trendom návrat ku
koreňom a možno aj to je cesta a
budúcnosť Rusínov.
Keď ľudia pochopia, kde je ich
miesto a čo je dôležité a podstatné,
potom je optimizmus a viera na
mieste. Verím, že neopustíme to, čo
je v nás, odkiaľ sme a čo si so sebou
ponesieme celý život a že to odovzdáme aj ďalej našim najmenším... Veď
pre nich to všetko je a bude, v nich je
tá budúcnosť. Na nás je správne ich
nasmerovať.
Zhovárala sa Táňa Rundesová
(foto: archív M. Mňahončák)

Vizitka - herec Martin Mňahončák
Pochádza zo Zborova v Bardejovskom okrese. Absolvoval VŠMU, kde boli
jeho pedagógmi Božidara Turzonovová a Vladimír Strnisko. Bol zakladajúcim
členom Túlavého divadla, hosťoval v Slovenskom národnom divadle aj v Štúdiu
L + S. Často spolupracuje s dabingovými štúdiami, s rozhlasom, s televíziou
a filmom. Od roku 2003 je členom Moravského divadla v Olomouci. Hral aj v
Londýně - v Blumsburry Theatre.
Založil si vlastné zájazdové divadlo Kumšt Production so Zuzanou Bichlovičovou. Mal angažmán v Divadle Aréna, v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava
a v Divadle v podpalubí.
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Ondrej Kandráč: Rusínsky jazyk beriem ako prirodzenú súčasť svojho života
Ľudová kultúra, spev a hudobné nástroje ho formovali už od
detstva. Východniar telom i dušou, jeden z najväčších propagátorov rusínskej kultúry. Folklorista a spevák Ondrej Kandráč.
Ste jeden z najznámejších spevákov rusínskych piesní, ale zároveň je o vás známe, že nie ste z
celkom rusínskeho prostredia. Vo
vašom repertoári je však obrovské
množstvo rusínskych piesní a aj
rusínčinu ovládate tak bravúrne, že
ľudia vás prirodzene pokladajú za
Rusína. Kedy ste sa prvýkrát stretli
s týmto jazykom?
Môj kontakt s rusínčinou a Rusínmi
bol spontánny. Vyrastal som v obci
Krásna Lúka v sabinovskom okrese.
Je to hraničná obec medzi Rusínmi a
Šarišanmi. Za Krásnou Lúkou - smerom na Starú Ľubovňu - žije rusínske, goralské a dokonca i nemecké
obyvateľstvo. Otec bol učiteľ, mama
hospodárka v škole. Obidvaja svoj
život zasvätili folklóru, otec hral na
akordeóne, viedol detské folklórne
súbory a venoval sa i etnografii.
Zbieral ľudové piesne, zvyky a silno
ovplyvnený svojím učiteľom Jánom
Lazoríkom precestoval na trabante
celé severovýchodné Slovensko.
Všade hľadal, zapisoval a nahrával
nádherné piesne, zvyky a obyčaje
jednoduchých ľudí a brával ma so
sebou. Tak som mohol spoznávať
ľudí rôznych regiónov a ich svojskú
identitu.
Okrem toho je aj vaša mama
známou vynikajúcou speváčkou,
verejnosť ju pozná z mnohých
vystúpení.
Áno. Mama je speváčka ľudových
a mariánskych piesní. Pochádza z
obce Ďačov. Ide pôvodne o gréckokatolícku obec pri Lipanoch. Môj prvý
kontakt s Rusínmi bol už v detstve.
Keď otec nacvičoval folklórne scénky
v rusínskych obciach, bol som pri
tom a takisto vtedy, keď vystupoval s
mamou a detským súborom z Bajeroviec na Festivale kultúry RusínovUkrajincov vo Svidníku.
Asi tu pramení odpoveď, prečo
rozprávam aj po rusínsky. Ja som
túto reč nevnímal ako cudzí jazyk,
skôr som mal v detstve pocit, že
cudzí jazyk je pre mňa, paradoxne,
slovenčina. Všade v mojom okolí
sa totiž rozprávalo šarišským alebo
rusínskym dialektom.
Osobitnou kapitolou bolo obdobie na vysokej škole. Ako ste
vtedy prichádzali do kontaktu s
rusínčinou?
V internátnej izbe som býval aj s
Rusínmi a rozprával som s nimi po rusínsky. So Zemplínčanmi, Šarišanmi
či Spišiakmi zasa v ich dialekte. Bral
som to ako prirodzenú súčasť môjho

života a, pravdupovediac, ani som sa
nad tým príliš nepozastavoval. Hlbšie
som sa začal venovať rusínčine až
po nástupe na miesto hudobného
redaktora Národnostno-etnického vysielania v Košiciach v roku 2003. Tam
som pracoval až do roku 2014.
Od januára 2015 sa už venujem iba
hudbe. Keď sa ma nedávno spýtal
istý dobrý známy, kto som: Šarišan,
Zemplínčan, Rusín? Povedal som
mu: Som východniar so všetkým, čo
k tomu patrí.
Čo vás najviac „baví“ na rusínskom jazyku?
Rusínčina je nesmierne šťavnatý
jazyk. Má šmrnc. Niekedy sa mi stáva,
že ten istý vtip v spoločnosti rozprávam v rusínčine a inde v šarištine. V
rusínčine vždy boduje viac. Piesne
spievané v rusínskych dialektoch
majú väčší náboj a silu. Prečo je to
tak? Sám neviem.
Ako je to vo vašej rodine? Hovoríte aj so svojimi deťmi niekedy po
rusínsky? Ak len niekedy, rozumejú vám?
Keby existovala národnosť Východniar alebo Šarišan, hneď by som ju
svojim deťom napísal. Pri poslednom
sčítaní ľudu sme si dali rusínsku
národnosť, tak sme to cítili a nevidíme na tom nič zlé. Nemôžeme mať
všetci západoslovenský akcent a ani
celá EÚ by raz nemala rozprávať po
nemecky, francúzsky alebo anglicky.
Dialekty a menšiny musia byť súčasťou tejto spoločnosti, pretože ju
nesmierne obohacujú.
Ak skĺzneme do uniformity, bude
to znamenať zánik jednotlivých spoločenstiev. A s deťmi sa rozprávam
nielen v rusínčine či šarištine, ale
prirodzene aj v slovenčine. Aj vďaka
prihláseniu k rusínskej národnosti je
tu nádej, že štát bude naďalej podporovať rusínske festivaly, rusínskych
spisovateľov, rusínske ustanovizne
či rusínske rozhlasové a televízne
vysielanie.
Ovládate azbuku?
Samozrejme. Otvorila mi úplné nové
obzory. Bulhari, Macedónci, Srbi,
Rusi, Ukrajinci a mnohí ďalší majú
toľko bohatstva, že niekedy presedím
hodiny pri surfovaní na internetových
stránkach písaných azbukou.
Ako chápete situáciu, ak je niekto
Rusín, ale po rusínsky nehovorí?
Je ťažké tento jav odsudzovať.
Rusínčina je dnes, žiaľ, vymierajúci
jazyk. Mizne rýchlejšie než nekodi-

fikované jazyky a dialekty
ako šariština či zemplínčina.
Neviem jednoznačne povedať, čo je príčinou. Pravda
je taká, že rusínčina nie je
na Slovensku v postavení
maďarčiny.
Za hranicou neexistuje
žiadny veľký štát s názvom
Rusínsko, ktorý by ponúkal
absolventom škôl lukratívne pracovné prostredie. V
prípade rusínčiny ide skôr o
udržanie identity a koreňov.
No niekedy je to, hlavne
vo veľkomestskom nerusínskom prostredí, veľmi
ťažké.
Rusínski rodičia vnímajú rusínske školy rôzne.
Časť z nich ich víta, ale
veľká časť ani nechce
dávať svoje deti na rusínsku školu,
aj keby bola v ich obci.
Chcú, aby ich deti zvládli najmä
slovenčinu, ktorá im má pomôcť
v budúcom pracovnom uplatnení.
Myslíte si, že títo rodičia idú proti
sebe?
Do istej miery áno. Ak bude ich dieťa
rozprávať po rusínsky, asi to nezvýši
jeho šance na vysnívanú kariéru, ale
ani nezníži. Čo je však pre rusínske
dieťa dôležité - uvedomí si, že niekam
patrí, má svoje korene a svoj pôvod.
Sám som na vysokej škole študoval
slovenský jazyk a literatúru a viem, že
deti, ktoré v školách rozprávajú okrem
slovenčiny aj dialektom, to majú pri
pochopení podstaty spisovného jazyka oveľa jednoduchšie.
Rusínčina vymiera. Prepočty
podľa klesajúceho počtu mladých,
ktorí ňou hovoria, dospeli k odhadom, že zanikne do 30 - 50 rokov. V
čom by ste videli záchranu?
V prelomení psychickej bariéry.
Treba si uvedomiť, že rusínčina, ale
i rôzne ďalšie jazyky či dialekty, nie
sú brzdou ani ničím menejcenným.
Vďaka hudbe som precestoval kus
sveta. V Belgicku som sa stretol s
Valónmi i Flámami, vo Francúzsku s

Bretóncami či Alsasmi, v Japonsku s
Kórejčanmi či Filipínčanmi, v Austrálii
dokonca so srbskými - vojvodinskými
Slovákmi. Nemal som pocit, že by to
boli menejcenní občania svojej krajiny, práve naopak.
Boli výnimoční a toto je kľúč pre
Rusínov, ale aj mnohých ďalších, ako
s hrdosťou na svoje korene prežiť
ďalšie storočie.
Prebieha sčítanie obyvateľov. Rusíni sa už v sčítaní pred desiatimi
rokmi zviditeľnili tým, že ich počet
sa zvýšil. Ako to bude teraz - ste
optimista? Budú mať Rusíni opäť
vyššie skóre oproti minulosti?
Vždy som bol optimistom a nie je
to inak ani teraz. Obrovský potenciál
vidím v mladých Rusínoch. Ani vo
veľkých mestách nezabúdajú na
svoju identitu.
Presviedčajú ma o tom, že dochádza k akejsi renesancii Rusínov a k
uvedomeniu si svojich koreňov. My,
muzikanti, sme poväčšine poslami
dobrých správ, tak verím, že dobré
správy vám budem prinášať aj po
skončení ščítania obyvateľov.
Zhovárala sa Táňa Rundesová
(foto: archív O. Kandráč)

Vizitka - folklorista, spevák a moderátor Ondrej Kandráč
Je primášom skupiny Kandráčovci, ktorú založil v roku 2004. Dnes je to jedno
z najpopulárnejších hudobných telies na východe Slovenska. Kandráčovci
vydali množstvo albumov, medzi najúspešnejšie patria CD A čija to chyža a
Synu muj. V roku 2008 získala kapela ako prvá ľudová hudba na Slovensku
naraz dve platinové platne za oba spomínané tituly. Neskôr k nim pridali ďalšie platinové trofeje. V roku 2018 získal cenu OTO v kategórii Spevák roka.
Ondrej Kandráč vystupoval v Srbsku, Poľsku, Maďarsku, Česku, Rakúsku,
vo Francúzsku, Veľkej Británii, v Holandsku, Nemecku, Švajčiarsku, USA,
Japonsku, Malajzii či Austrálii. Kapela koncertovala s mnohými známymi
umelcami, či telesami. Za všetkých spomeňme 100-členný cigánsky orchester
z Budapešti či známych Alexandrovovcov z Moskvy.
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Základná škola na Karpatskej ulici získala
po druhýkrát titul ETWINNING SCHOOL
Základná škola na Karpatskej ulici vo Svidníku je jednou z 2 935
európskych škôl, ktoré získali titul ETWINNING SCHOOL 20212022 v rámci európskej komunity škôl zapojených do programu
eTwinning. Celkovo je v Európe zapojených 216 940 škôl.
Po dvojzložkovom procese podávania žiadostí bol týmto školám udelený
certifikát Škola eTwinning. Tieto školy
majú vedúce postavenie v oblastiach
ako: Digitálne postupy, Postupy v
oblasti e-bezpečnosti, Inovatívne a
tvorivé prístupy v pedagogike, Podpora kontinuálneho profesionálneho
rozvoja zamestnancov, Podpora
spoločných vzdelávacích postupov so
zamestnancami a študentmi.
Nie je to len uznanie osobného
úspechu jednotlivých učiteľov, ale aj
uznanie skvelých výsledkov celého
tímu eTwinning na týchto školách.
Školy eTwinning sú inkluzívne a
inovatívne vzdelávacie organizácie,
ktoré využívajú vyučovacie metódy
zodpovedajúce metódam 21. storočia
a aktívne hľadajú spôsoby ako vytvoriť moderné a motivujúce prostredie

pre svojich študentov. Využívajú
inovatívne pedagogické modely,
moderné IKT nástroje a sú vzorovými
modelmi pre iné školy, ktoré inšpirujú
a usmerňujú.
Už od roku 2015 sa na našej základnej škole aktívne venujeme medzinárodným eTwinningovým projektom
v bezpečnom virtuálnom prostredí
Twinspace a za jednotlivé projekty
nám boli udelené národné ale aj európske certifikáty kvality.
Počas šiestich rokov aktívnej práce našich pedagógov (Belišová, Biskupová,
Chavková, Kovaľová,
Renáta Magdziaková a
Hvizdová, ktorá je zároveň
ambasádorkou programu
eTwinning pod záštitou
Žilinskej univerzity) sa

Škôlkari a ich Deň Zeme
22. apríl je už tradičný ako Deň Zeme. Mnohé deti prišli do materskej
školy oblečené v zelenom, čím vyjadrili podporu zelenej prírode. Veď
krásna zelená Zem, plná stromov, rastlín, kvetov je rajom nielen pre
živočíchov, ale aj oázou pre všetkých ľudí na celej Zemi.
Deň Zeme v našej MŠ bol dňom rôznych hier a pracovných aktivít. Zaujímavé
environmentálne aktivity realizovali pani učiteľky s deťmi nielen v triedach,
ale aj vonku priamo v prírode. Na eko ploche v školskej záhrade vysadili semienka rôznych druhov zeleniny. Na školskom dvore urobili výstavku detských
originálnych výrobkov zhotovených z odpadového materiálu. Cieľom aktivít
v rámci Dňa Zeme bolo rozvíjať environmentálne povedomie deti tvorivým a
hravým spôsobom, chrániť prírodu a starať sa o ňu a tak zveľaďovať životné
prostredie. Materská škola pracuje v programe „Zelená škola,“ ktorý je zapojený do svetového hnutia Eco schools a plnením cieľov tohto programu sú deti
vedené k environmentálnemu cíteniu nielen na Deň Zeme, ale počas celého
roka. Preto sa ekologicky treba správať každý deň nielen na Deň Zeme.
Viera Dupejová, MŠ 8. mája vo Svidníku

nám podarilo vytvoriť
niekoľko úspešných
projektov (Štvorlístok,
Music as a language,
Ready-Steady-Go,
From us to you, Chill
with games, Future in my eyes,
Let´s create our own world, Foodcamp, Let´s go ECO...), v ktorých
sme využívali prvky projektového
vyučovania a pomocou metódy CLIL
sme prepájali vzdelávací obsah s
inovatívnymi vzdelávacími metódami
s využitím moderných IKT nástrojov,
ktoré napĺňajú výchovno-vzdelávacie
požiadavky školy 21.storočia.
Projektové vyučovanie sme realizovali aj priamo v praxi v zahraničných
školách v Prahe (Česká republika) a
v Bibione (Taliansko), kde sme spoznávali ich školský vzdelávací systém
a moderné vyučovacie metódy. Žiaci
si zvýšili svoje jazykové a digitálne
kompetencie, naučili sa pracovať v
skupinách a byť zodpovední.
Na začiatku tohto školského roka

všetci naši pedagógovia absolvovali
aj aktualizačné vzdelávanie Program
eTwinning a moderné online nástroje
v projektovom vyučovaní, ktorého
cieľom bolo získať nové vedomosti
a zručnosti v implementácii projektového vyučovania v školskej praxi
a prehĺbiť digitálne kompetencie pedagógov za účelom používania moderných prístupov a online nástrojov
na zvýšenie atraktivity a zážitkovosti
vyučovacieho procesu. Okrem toho
mnohí z pedagógov využívajú aj
možnosti samovzdelávania prostredníctvom webinárov, ktoré ponúka
naša Národná podporná organizácia
programu eTwinning.
Vďaka prístupu a otvorenosti vedenia školy sa projektové vyučovanie
stalo integrálnou súčasťou vyučovania najmä anglického jazyka, ale
nachádza svoje uplatnenie aj v iných
vyučovacích predmetoch.
Katarína Hvizdová,
ZŠ Ul. karpatská vo Svidníku
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1. MÁJ „KEDYSI“
Prvý máj - sviatok práce je medzinárodný sviatok pracujúcich,
ktorého vznik sa datuje od roku 1886, kedy sa konali v USA
masové demonštrácie robotníkov.
Oslavy sviatku práce sa preniesli do celého sveta. Po vzniku Česko-Slovenska bol od roku 1919 prvý máj vyhlásený za štátny sviatok. Neskôr v období
socializmu sa prvomájové oslavy niesli v duchu veľkolepých prvomájových
sprievodov.
Prvomájové sprievody po prejdení mesta a slávnostnom príhovore smerovali
na amfiteáter, kde bol pripravený kultúrny program folklórnych skupín.
Kultúrnemu programu predchádzalo aj kladenie vencov na pamätníku sovietskej armády vo Svidníku, kde je pochovaných vyše 9000 sovietskych
vojakov, čím účastníci vzdali úctu padlým osloboditeľom, ktorí bojovali za
našu slobodu.
Na záver osláv si všetci účastníci pochutili na spišských párkoch pod
stánkami, ktoré boli veľmi chutné a šťavnaté. Po skončení oficiálnych osláv
a kultúrneho programu sa mnohí účastníci pobrali domov sadiť zemiaky, čo
bolo jednou z tradícií v tomto čase.
Milan Maguľák

Pracujúci a mládež zo Svidníka a okolia pochodujú centrom mesta
popred slávnostnú tribúnu v roku 1955
Odborné učilište OZKN pozdravuje 1. máj (rok 1976)

Vystúpenie detskej folklórnej skupiny na oslavách prvého mája

Navždy nás opustil František Lakata
Odišiel, ako si to osud prial, v našich srdciach zostáva žiaľ.
Spomienka živá a láskavá, navždy v nás ostáva.
Vo štvrtok 29. apríla 2021 nás ako blesk z jasného neba zasiahla
smutná a nečakaná správa. Z pozemského sveta vo veku 70
rokov navždy odišiel náš kolega FRANTIŠEK LAKATA.
Neprivíta nás už Tvoj láskavý pohľad tvojich očí, neprihovorí sa nám Tvoj
milý úsmev, nepodáš nám svoju pracovitú
ruku. Vyhasli Tvoje oči, onemeli pery,
znehybneli ruky.
V srdciach cítime bolesť, prázdno a do
očí sa nám tlačia slzy, lebo museli sme
sa s Tebou rozlúčiť navždy. Budeš nám
chýbať, Ferko!
Nech je však všetkým útechou Tvoj síce
krátky, ale usilovnou prácou naplnený
život, ktorý si tak obetavo žil a ktorý si
tak veľmi túžil i ďalej žiť ani nie tak kvôli
sebe, ako pre dobro všetkých blízkych
a priateľov.
Lúčime sa s tebou, Ferko v mene všetkých výtvarníkov zo Svidníckej palety, od výtvarníkov z PSK, ale aj všetkých zahraničných kolegov z Poľska
a Ukrajiny.
Ďakujeme Ti za všetko, čím si za tie nespočetné stretnutia na plenéroch,
vernisážach a ostatných spoločných stretnutiach svojou hrou na harmonike
a peknými maľbami obrazov pomohol spríjemniť naše spoločné stretnutia, na
ktorých sme Ťa všetci očakávali a mali Ťa veľmi radi.

František Lakata sa narodil 5. marca 1951 vo Vagrinci v okrese Svidník,
ako piate dieťa v rodine. František Lakata žil a tvoril prechodne v Bardejove
a Rokytovciach. Učil na Základnej škole Komenského v Medzilaborciach výtvarnú, hudobnú výchovu a zemepis. Všestranne nadaný František sa venoval
maľovaniu, rezbárstvu a zbieral samorasty. Medzi jeho záľuby patrila hudba,
najmä ľudová. Hral na harmonike, flaute a zvoncoch.
Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, ktorú si mal tak veľmi rád.
TVOJU PAMIATKU SI V SRDCIACH ZACHOVÁME NAVŽDY!
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Pravoslávni veriaci slávili Christovo Voskresenije v chrámoch
Pred rokom iba kňazi, teraz všetci spolu. A hoci niekde vlani našli
spôsob, ako veľkonočné jedlá posvätiť, to pravé prišlo až dnes.
Pravoslávni veriaci slávili Veľkú noc v chrámoch a pred nimi.
Kým rímskokatolícki a gréckokatolícki veriaci ani tohto roku nemali
tradičné svätenie veľkonočných jedál,
pravoslávnym veriacim a tým, ktorí
slávia sviatky podľa Juliánskeho kalendára, uvoľnenie opatrení pomohlo.
Pravoslávni veriaci slávia Voskresenije Isusa Christa, teda vzkriesenie Ježiša Krista vo voľnejšom režime. Isté
obmedzenia však predsa len museli
rešpektovať aj oni. „Je to voľnejšie a
je to oveľa lepšie, keď sme mohli prísť
do chrámu,“ zareagovala Svidníčanka
pri svidníckom pravoslávnom Chráme
sv. Trojice vo Svidníku v uplynulú
nedeľu ráno. Všetci, samozrejme,
do chrámu nemohli. Vonku ho preto
lemoval dav veriacich s košíkmi pri
nohách. „Atmosféra je už lepšia,
hádam sa zlepšila aj nálada medzi
ľuďmi,“ poznamenal ďalší Svidníčan
a jeho slová potvrdili viacerí. „Áno,

je to lepšie. Sme radi, že sa už tak
situácia vylepšila.“ „Pán Boh nám
pomohol, že môžeme svätiť pasku
podľa starých tradícií.“
Správca Pravoslávnej cirkevnej
obce vo Svidníku Ján Sovič v rozhovore pre naše noviny povedal:
„Ďakujeme Bohu i našim predstaviteľom vládnym, že skutočne uvoľnili
tieto opatrenia, že môžeme trochu
si vydýchnuť a takýto sviatok, ako je
vzkriesenie Christove, môžeme takto
spolu osláviť.“
Pre pravoslávnych veriacich je
Veľká noc najvýznamnejším sviatkom v roku. V košíkoch do chrámov
prinášajú symboly vzkriesenia v
podobe klobások, vajíčok, či chleba,
nazývaného pascha. „Chválabohu,
že nám vydržal čas, že môžeme
pasku posvätiť. Christos Voskrese!“
povedala 80-ročná Svidníčanka Mária

Fečíková. Takmer štyri hodiny trvajúci
obrad vrcholil práve posvätením
veľkonočných jedál. „My oslavujeme
dvakrát, aj katolícke, aj pravoslávne,
no ale teraz je voľnejšie,“ priznal Svidníčan Michal Stoják a pridal sa aj Ivan
Čižmár. „Vidieť, že ľudia pochopili, že

vedzte, že to vychádza z Juliánskeho
kalendára. Ten platil do 15. storočia
a pravoslávni sa ním riadia dodnes.
„Náš kalendár rešpektuje spln mesiaca, jarnú rovnodennosť a židovskú
paschu. Naša pascha nemôže byť
ani pred židovskou paschou, ani so

treba si chrániť zdravie, ale aj dodržiavať zvyky, lebo toto je naše, toto nás
robí hrdých na celom svete.“
No a ak sa mnohí pýtajú, prečo Veľkú noc pravoslávni slávia až teraz, tak

Židmi, ale po židovskej pasche, lebo
Christos vstal z mŕtvych po židovskej
pasche,“ ozrejmil pravoslávny duchovný Ján Sovič.
(ps)

Noční Vlci opäť vo Svidníku

Pri príležitosti 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny navštívil
vo štvrtok 29. apríla už svojou tradičnou Cestou víťazstva pamätník
Červenej armády vo Svidníku motorkársky klub Noční Vlci Slovensko na čele so svojím prezidentom
Vladimírom Szerencsésom.
Cestu víťazstva začali 28. apríla
pri pamätníku Červenej armády
v Michalovciach, kde je pochovaných vyše 17 000 vojakov a
ukončia ju 2. mája v Bratislave
na Slavíne odkiaľ sa presúvajú
do Ruska a 9. mája sa zúčastnia
vojenskej prehliadky v Moskve na
Červenom námestí.
Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí prišli podporiť túto akciu a
v neposlednom rade patrí poďakovanie žiakom Základnej školy
na Karpatskej ulici s ich učiteľkou
Oxanou Chavkovou.
Jozef Kušnír
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba
je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
8. a 9. mája: MUDr. M. Jánošík - Jilemnického 309 v Stropkove.
Kontakt: 054/756 26 45.
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
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Pondelok 3.5.: 6.30 + Radovan (panychída), 18.00 * Janka, Kamilka, Utorok
4.5.: 6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 + Michal, Helena, 18.00 + Juraj,
Streda 5.5.: 6.30 + Michal Jurina, 18.00 + Michal, Andrej, Ján, Jozef, Mary,
Štvrtok 6.5.: 6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 + Ján, Júlia, Ján, Mária,
Jozef, Vasiľ, Michal, 18.00 + Imrich Kvaska, Piatok 7.5.: 6.30 + Arcibratstvo
ruženca, 18.00 + Jozef, Sobota 8.5.: 8.00 * Jirka, Nedeľa 9.5.: 8.00 * Janka,
Miroslav, 10.30 * Za farnosť, 18.00 * Andrej, Mária, Andrea, Ľubica.
Podmienky pre účasť na bohoslužbách: max. počet na bohoslužbe je 70
ľudí (deti v sprievode rodičov sa nepočítajú, môžu sedieť pri rodičoch), rúško
na tvári, dezinfekcia rúk, rozostupy (15 m2/osoba).
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Pondelok 3.5.: 17:00 + Vasiľ Panik, Utorok 4.5.: 17:00 Za zdravie a Božie
požehnanie pre Margitu s rod., Streda 5.5.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Marcela a Mikuláša, Štvrtok 6.5.: 7:00 + Michal Hrinko, Piatok 7.5.:
17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre členov arcibratstva sv. ruženca,
Sobota 7.5.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Viliama, Nedeľa 8.5.:
9:00 Za farnosť; 10:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Irenu.
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
Pondelok 3.5.: 18.00 ZBP Katarína s rod., Utorok 4.5.: 18.00 ZBP Patrik,
Streda 5.5.: 6.30 + z rod. Fedešovej, 18.00 ZBP rod. Slivkovej, Štvrtok 6.5.:
6.30 ZBP rod. Kurtej, 18.00 + Veronika, Ján, Piatok 7.5.: 6.30 + Ján, Mária,
Ján, 18.00 + Peter, Sobota 8.5.: 8.00 + Ján, 15.30 Sobášna sv. omša, Nedeľa 9.5.: 7.00 + Jozef, 8.00 ZBP Simona, 10.30 ZBP Miroslav s rod., 12.00
+ Anna, 18.00 + Juraj.
Pravidlá verejných bohoslužieb: 1 človek na 15 m2. V našom farskom kostole
vo Svidníku môže byť na jednej bohoslužbe max. 50 ľudí, preto v nedeľu bude
viac sv. omší. O 7.00, 8. 00, 10.30, 12.00, 18.00. Respirátor, dezinfekcia rúk,
odstup čiže sedenie v každom druhom rade a zároveň odstup medzi sebou
navzájom je samozrejmosťou.
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.

o d 3 . m á j a 2 0 21
DĚDOVÁ, Mária - VINDIŠOVÁ, Jana:
Problémy postmodernej generácie v psychologických
súvislostiach. Trnava,
Trnavská univerzita - Filozofická fakulta 2020. 150 s.
Monografia upriamuje pozornosť na otázky
ukotvenia mladého človeka v postmodernej dobe,
súvisiace s výzvami i krízami, ktorým je krehká
osobnosť v procese dozrievania vystavená. Čitateľovi sú priblížené aktuálne témy, týkajúce sa
problematiky vzťahov mládeže v reálnom i virtuálnom priestore, významu rodiny a manželstva, ale
i hlboké existenciálne témy, s ktorými býva mladý
človek konfrontovaný na svojej životnej ceste. Prínosom pre náročnejšieho čitateľa môže byť prienik
sociologických, psychologických i metodologických
prístupov, ktoré implicitne otvárajú otázky každodennej psychologickej praxe. Pôvodné výskumné zistenia autoriek obohacujú jadrové témy monografie
a môžu byť inšpiráciou nielen pre výskumníkov, akademických pracovníkov,
ale aj psychológov z praxe, pedagógov a pracovníkov pomáhajúcich profesií,
ktorí sa prioritne venujú dospievajúcim.

SAKÁLOVÁ, Eva
Eva Sakálová je slovenská herečka a dabérka. Na Slovensku vystupuje v
rade divadelných predstavení, hlavne v bratislavských divadlách. Narodila sa
9. mája 1985 v Bratislave. Pochádza z nehereckej rodiny, takže do herectva
išla ako nepopísaný papier. Prvýkrát ako šestnásťročná uspela na konkurze v
ozajstnom divadle a zahrala si v rozprávke Alica v zázračnej krajine, ktorá sa
hrala v divadle P.O. Hviezdoslava. Po štúdiu na hudobno-dramatickom odbore
konzervatória pokračovala na Vysokej škole múzických umení. Účinkovala
tiež v divadelných hrách Radošinského naivného divadla, na Novej scéne,
v divadle Aréna a tiež v slovenskom národnom divadle. Hrala v televíznom
seriáli Ordinácia v ružovej záhrade, poľskom seriáli Záchranári a českom
Dokonalom svete. Môžete ju vidieť aj v seriáli Doktor Dokonalý. Baví ju cestovať, spoznávať ľudí a počúvať historky. Chodí po svete s otvorenými očami
a podobne ako na život, pozerá sa aj na herectvo. Úprimne.

JESENSKÁ, Zora (3.5.1909-21.12.1972)
Slovenská prekladateľka, redaktorka, spisovateľka a literárna kritička. Od
mladosti sa systematicky venovala umeleckému prekladu. Bola jednou z najplodnejších slovenských prekladateliek 20.storočia a spolutvorkyňa modernej
slovenskej prekladateľskej školy. Prekladala do slovenčiny prevažne diela
klasikov ruskej a sovietskej literatúry, príležitostne autorov anglickej, bulharskej, českej, francúzskej a nemeckej literatúry. Problematikou prekladateľstva
sa zaoberala teoreticky vo viacerých štúdiách a v práci Zvýšiť majstrovstvo
prekladu umeleckej literatúry. Pokúsila sa aj o vlastnú literárnu, kritickú a
publicistickú tvorbu. Bola autorkou reportážnych kníh, literárnovedných štúdií
o klasikoch slovenskej a ruskej literatúry.

- Tak ako noha, pán Kováč?
- Ďakujem za opýtanie, ale ešte stále krívam.
- Teda vy stále krívate?
- Stále nie, iba pri chôdzi.

