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Máme za sebou ďalšie kolo celoslovenského testovania
Ďalšie celoslovenské testovanie alebo skríning, ako ho vrcholní
štátni činitelia nazvali, máme za sebou. Tentoraz sa do výsledkov
celoslovenského testovania započítavali všetky testy vykonané
od pondelka 18. januára do nedele 24. januára.
Vo Svidníku fungovali doterajšie
testovacie miesta - teda pri športovej
hale v réžii SČK, v areáli amfiteátra
v réžii súkromnej spoločnosti, v
nemocnici i v Regionálnom úrade
verejného zdravotníctva. Vo štvrtok
sa k nim pridalo odberné či testovacie
miesto mesta Svidník v Dome kultúry
a cez víkend, teda v sobotu a v nedeľu pribudli ďalšie tri. Mesto Svidník
zriadilo mobilné odberné miesta
okrem už spomínaného Domu kultúry
aj v priestoroch Gymnázia DH a v
priestoroch Základnej školy na Ulici
8. mája, no a takisto aj v priestoroch
Autobusovej stanice. Vo štvrtok a v
piatok v priestoroch Domu kultúry
testovali zamestnancov mesta a aj
firiem, inštitúcií a organizácií na území

mesta, ktoré o to prejavili záujem. Cez
víkend boli štyri mestské odberné
miesta k dispozícii širokej verejnosti
a v nedeľu k nim po dohode so súkromným prevádzkovateľom pridali
aj piate - v areáli amfiteátra, ktoré v
nedeľu mimoriadne takisto prevádzkovalo mesto. „Za celý týždeň na 5
mestských odberových miestach
bolo otestovaných 1 859 ľudí a z
toho bolo len 5 pozitívnych,“ informovala v nedeľu večer PR manažérka
mesta Svidník Kristína Tchirová a
vysvetlila, že percento pozitivity v
meste Svidník je podľa výsledkov
z mestských odberných miest 0,27
%. K tomu však ešte treba prirátať výsledky z ďalších mobilných
odberných miest na území mesta

Svidník, no tie sme v čase našej
nedeľňajšej redakčnej uzávierky
nepoznali.
Dodajme, že skríning alebo teda
testovanie na ochorenie Covid-19
antigénovými testami sa konali

aj také, ktoré tentoraz testovanie neorganizovali. Ich občania sa mohli po dohode
starostov otestovať v susedných obciach
či napríklad aj v okresnom meste.
Na celom Slovensku počas dvojdňového víkendového testovania pomáhalo aj
vyše 200 zdravotníkov, hasičov a policajtov zo susedného Poľska, no a niekoľkí z
nich pôsobili aj v našom regióne, okrem
iného aj priamo vo Svidníku.
(ps)

aj vo viacerých obciach okresu
Svidník. Niektoré využili služby
mobilných odberových jednotiek
SČK, iné si testovanie zabezpečovali vo vlastnej réžii a našli sa

Ján Noga z Cerniny je nezvestný už mesiac

inzercia

Už je tomu mesiac, no akoby sa po ňom zľahla zem. Pátranie po nezvestnom 69-ročnom Jánovi Nogovi z Cerniny dodnes neprinieslo žiaden výsledok.
Nezvestný je od 24. decembra minulého roku, pričom polícia jeho nezvestnosť
eviduje od 26. decembra.
Polícia oznámenie o tom, že je nezvestný, prijala vtedy, keď sa auto Jána
Nogu značky Volvo našlo za Fučíkovou ulicou v Giraltovciach na poľnej
ceste na lúke pri riečke Radomka. „Bezprostredne po prijatí oznámenia o
nezvestnosti a v priebehu nasledujúcich dní bolo vykonaných viacero pátracích
akcií, do ktorých sa zapojil väčší počet osôb (cca 70). Išlo o príslušníkov PZ,
hasičov, príbuzných nezvestného, jeho známych, pátracieho tímu z Košíc,
ako aj ďalších osôb. Súčasne boli v meste Giraltovce a v okolí, u príbuzných
a známych nezvestného vykonané operatívne previerky,“ konštatovala pre
naše noviny hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR v Prešove
Jana Ligdayová. Ďalej boli podľa nej zabezpečené zábery bezpečnostných
kamier mesta Giraltovce. „Silami a prostriedkami Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru boli prepátrané vodné toky Radomka a Topľa.
V rámci operatívno-pátracej činnosti boli vykonané aj ďalšie úkony, ktoré nie
je možné konkretizovať. Doposiaľ sa však
nepodarilo získať žiadne relevantné informácie, ktoré by napomohli k vypátraniu
nezvestného,“ doplnila krajská policajná
hovorkyňa Jana Ligdayová.
Ján Noga z Cerniny je tak nezvestný už
mesiac. Rodina, blízki, priatelia a známi
veria, že sa ho napriek tomu podarí nájsť.
Ak máte akékoľvek informácie o prípadnom pohybe nezvestného Jána Nogu v
období od 24. decembra 2020 doteraz,
nahláste ich, prosím, na známe telefónne
číslo 158. Polícia potvrdila, že na prípade
stále pracujú. „Sú plánované ďalšie úkony
zamerané smerujúce k vypátraniu tohto
muža,“ uzavrela Jana Ligdayová. (ps)
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Poznáme podrobnosti očkovania proti koronavírusu - má jedenásť fáz
Podrobnosti, ako by malo prebiehať očkovanie na Slovensku,
sú známe. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo vyhlášku, na
základe ktorej sa dostanú na rad na očkovanie jednotlivé skupiny obyvateľov.
Na Slovensku sa dnes očkuje dvoma
mRNA vakcínami - od spoločnosti
PfizerBioNTech a spoločnosti Moderna. Ide o dvojzložkové vakcíny.
Na základe vyhlášky sa bude druhá
dávka podávať až po 28 dňoch. Doteraz sa druhá dávka podávala po 21
dňoch, ale najmä v niektorých iných
európskych krajinách sa vedie diskusia, aby sa druhá vakcína posunula
na neskorší termín. Dôvodom je, aby
sa zrýchlilo očkovanie a prvá dávka
sa stihla dať väčšiemu počtu ľudí.
Ak neprídu na očkovanie objednaní
ľudia, môže nemocnica podať dávku
aj iným osobám. Najskôr však musí
hľadať niekoho nad 65 rokov a až
potom môže podať dávku mladšej
osobe.
***
Očkovanie na Slovensku
napokon bude mať 11 fáz
Prvá fáza - zdravotníci, záchranári,
študenti lekárskych aj nelekárskych
odborov, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom, zamestnanci DSS,
terénni sociálni pracovníci, zamestnanci nemocníc, kňazi rôznych cirkví,
ktorí poskytujú duchovnú službu pre
pacientov s ochorením covid-19 v
nemocnici alebo DSS, zamestnanci
mobilného odberového miesta, ktorí
prichádzajú do kontaktu s testovanou
osobou.
Druhá fáza - osoby nad 85 rokov.
Tretia fáza - osoby nad 75 rokov.
Štvrtá fáza - osoby nad 65 rokov.
Piata fáza - ľudia chorí na vážne

ochorenia - onkologickí pacienti, po
transplantácii, po pneumónii, po sepse, srdcovocievni pacienti, diabetici,
HIV/AIDS pacienti, extrémne obézni
nad 35 BMI, pacienti so zlyhaním obličiek, pacienti so závažnou chorobou,
poruchou imunity alebo metabolickí
pacienti, závažní psychiatrickí pacienti, ľudia so závažným mentálnym
ochorením.
Šiesta fáza - rozšírenie skupín chorých ľudí.
Siedma fáza - učitelia nad 55 rokov.
Ôsma fáza - všetci nad 55 rokov.
Deviata fáza - ostatní učitelia.
Desiata fáza - osoby nad 45

rokov.
Jedenásta fáza - osoby nad 18
rokov.
Posledná fáza zatiaľ najskôr v júli
Slovensko objednalo od spoločností
Pfizer/BionTech a Moderna ďalšie

V nemocnici arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku pripravujú priestory
pre nové vakcinačné centrum, ktoré bude od 1. februára fungovať v
priestoroch rehabilitácie v pavilóne B

vakcíny. Celkovo by ich do konca roka
malo prísť 7,45 milióna.
Dodávky sa však zrýchlia až od
apríla a potom v lete. Európska komisia v utorok vyzvala členské štáty,
aby pripravili vakcinačné stratégie s

cieľom zaočkovať do leta 70 percent
dospelej populácie.
Ak by sa na Slovensku chcelo dať
zaočkovať 70 percent populácie a
počítalo by iba s vakcínami od Pfizeru
a Moderny, tak v takom prípade by
sa posledná jedenásta fáza začala
až v júli.
Už 29. januára však má Európska
lieková agentúra rozhodnúť o uvedení
vakcíny od spoločnosti AstraZeneca
na trh. Tretia vakcína by mohla očkovacie snaženie ešte zrýchliť.
V nemocnici arm. gen. L. Svobodu
vo Svidníku očkujú aj tento týždeň.
Medzitým pripravujú priestory pre
nové vakcinačné centrum, ktoré bude
od 1. februára fungovať v priestoroch
rehabilitácie v pavilóne B.
(pn)
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Čoraz viac žien zo Svidníka a z regiónu
prepadlo plávaniu a otužovaniu v studenej vode
Imunita a imunitný systém sú v čase pandémie skloňované
takmer vo všetkých pádoch. Svoje o tom vedia aj ľadoví plavci,
ktorých sezóna kúpania trvá od jesene do jari. A práve počas
uplynulého týždňa, kedy Slovensko i kraj pod Duklou zasiahli
tuhšie mrazy, si ľadoví plavci, v týchto prípadoch lepšie povedané ľadové plavkyne, posilňovali svoju imunitu vo vodách
Ladomírky.
LUCIA ČIČVAROVÁ: „Rada športujem a myslím,
že otužovanie patrí z časti k tomu“
Ľadové kúpanie nie každého láka. Vyjsť totiž zo svojej komfortnej zóny a
len tak skočiť do ľadovej vody, nie je totiž pre každého. Navyše si to vyžaduje
prípravu. Avšak v poslednom období otužovaniu a kúpaniu v studenej vode
prepadá aj viac žien. Rozhodli sme vám niektoré predstaviť.
Lucia Čičvarová priznala, že so spoznávaním nových ľudí, prichádzajú zároveň nové príležitosti, možnosti, zážitky... „Takto som sa vlastne dostala k
môjmu prvému otužovaniu. Asi pred rokom som spoznala Jitku Dž., ktorá už
mala pár otužovaní za sebou. Veľmi ma to začalo lákať, a čím ďalej viac som
to chcela vyskúšať, či to zvládnem, či to zvládne moje telo.
Rada športujem a myslím, že otužovanie patrí z časti k tomu. Na prvé otužovanie som sa nijako extra nepripravovala, aj keď sa to odporúča. Avšak závisí
to aj jednotlivo od človeka. Hlavne treba počúvať svoje telo. Ja som to na
prvýkrát zvládla veľmi dobre,“ povedala Lucia Čičvarová a dodala: „Pamätám

LUCIA ČIČVAROVÁ
si, že to bolo 10. marca 2020, a potom som už otužovala každý mesiac až
do leta. Pripojila sa ku mne ešte jedna kamarátka Alexandra P., s ktorou sa
otužujeme dodnes a vždy sa na to spolu tešíme.“
Nuž a ako sme spomínali, práve pred pár dňami zasiahli kraj pod Duklou
výdatnejšie mrazy, príznačné pre toto obdobie. V období, keď oslobodili Svidník, ale aj v období, keď si staršia generácia pripomína tzv. „ruskú sviečku,“
vonku prituhlo. Spomína si na to aj Lucia Čičvarová. „Najlepšie to bolo pred
pár dňami, kde sme spolu so Saškou išli do extrémne ľadovej vody. Vonku - 9

ALEXANDRA PAGÁČOVÁ
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Čoraz viac žien zo Svidníka a z regiónu
prepadlo plávaniu a otužovaniu v studenej vode
°C, no my sme si to užívali. Najprv som mala strach, či to dám, ale bola som
prekvapená, ako ľahko to išlo.
Samozrejme, netreba sa preceniť a hlavne pravidelne dýchať. Rodina a
známi ma obdivujú a podporujú ma v tom, čo mi dodáva viac sebavedomia
a ďakujem im za to. Každá podpora padne človeku veľmi dobre. Čo sa týka
mojej imunity, mám ju, chválabohu, veľmi dobrú a
otužovaním si ju posilňujem ešte viac.“ Lucia Čičvarová sa prednedávnom zo Svidníka presťahovala do
Ladomirovej. „Prednedávnom som sa presťahovala do
malebnej obce Ladomirová. Z dôvodu regulácie Ladomírky v katastri obce nie je príležitosť na otužovanie,
avšak vo Svidníku v časti vodopádov je výška hladiny
vody optimálna na začiatky tejto aktivity,“ odpovedala
Lucia Čičvarová na otázku, kde otužuje.
ALEXANDRA PAGÁČOVÁ:
„Otužovanie je aj o správnom dýchaní“
Otužuje aj kamarátka Lucie Čičvarovej. Alexandra
Pagáčová žije takisto v Ladomirovej. A prečo ona dala
šancu otužovaniu? „Rozhodla som sa pre otužovanie
už skôr, pretože si myslím, že je to jedna z ciest k vybudovaniu si dobrej imunity a ľahšiemu zvládaniu stresových situácii. S otužovaním som začala už skôr, ale
najprv len v malom rozsahu, spočiatku to boli studené
nepravidelné sprchy a niekedy som popri prechádzke
lesom vstúpila bosá do horského potoka, alebo rieky.
Doslova ma to uchvátilo a začala som to praktikovať
čoraz častejšie,“ ozrejmila Alexandra Pagáčová. V jej
rodine sú viacerí, ktorí tomuto trendu podľahli.
„Rodina ma podporuje v otužovaní, lebo sme viacerí,
ktorí ideme touto cestou. Otužovať sa chodieva aj bratranec Slavomír Bachura
so ženou Táňkou. A u priateľov nachádzam tiež len podporu, mňa tuším ani
raz nikto neodhováral, ak, tak iba poznamenal, že sám by nešiel,“ dodala
Alexandra Pagáčová, ktorá počty vstupov a výstupov do ľadovej vody už ani
neráta. „Uf, to asi neviem presne takto spočítať, takéto celkové otužovanie som
začala s kamarátkami na jar. Ale veľakrát som išla sama. Od jesene to bolo
už možno 6-8 krát. Teraz v týchto mrazoch však chodím s Luckou Čičvarovou
častejšie, tak raz do týždňa podľa toho ako sa cítime.“
Aj pre Alexandru Pagáčovú je otužovanie vstupenkou a cestou k dobrej
imunite. „Určite mi to pomohlo. Otužovanie je aj o správnom dýchaní, lebo
práve správne dýchanie podporuje mnoho funkcií v tele, napríklad zlepšuje
metabolizmus, spánok, náladu, eliminuje únavu a dokonca aj starnutie, pomáha stíšiť myseľ, lepšie zvládnuť psychickú aj fyzickú záťaž. A neposlednom
rade nesmieme zabúdať niečo si o otužovaní naštudovať, ako napr. metódy
podľa Wima Hofa, správne sa pred a po každom otužovaní rozcvičiť, zabehať
si, urobiť pár drepov, smelo vykročiť a zažiť ten neopísateľný pocit spojenia
so sebou samým. Zdravie nech je pre nás všetkým,“ uzavrela Alexandra
Pagáčová.
SYLVIA PANČÁKOVÁ: „Chcela som si skúsiť, aké sú moje limity“
V uplynulom roku s otužovaním začala aj Svidníčanka Sylvia Pančáková.

SYLVIA PANČÁKOVÁ

„Začala som presne 1. novembra 2020. Nijak zvlášť som sa nepripravovala,
zvykla som sa v Ladomírke raz, dvakrát okúpať v apríli či v máji... takže som
so studenšou vodou už mala skúsenosť. A prečo som tomu dala šancu?
Chcela som si skúsiť, aké sú moje limity a kde až som schopná zájsť, čo
moje telo zvládne,“ priznala Sylvia Pančáková a dodala: „Mám za sebou cca
11 - 12 kúpaní, keďže to absolvujem len raz v týždni
- v nedeľu popoludní. Prípadne to bolo Štefánske či
novoročné kúpanie. Zatiaľ bolo pre mňa najväčšou
skúškou včerajšie kúpanie, vo vysokých mínusových
teplotách. Problém mi nerobí vojsť do vody, človek už
nad tým chladom nepremýšľa, jednoducho tam proste
vojde a pláva. Najhoršie je vyjsť von a poobliekať sa,“
pousmiala sa Sylvia Pančáková.
TATIANA BOJKASOVÁ:
„V otužovaní som začiatočník“
Otužovanie nerobí problém ani ženám o čosi
starším od tých, ktoré sme prestavili. Svidníčanka
Tatiana Bojkasová je v otužovaní začiatočníkom. „V
otužovaní som začiatočník, bude tomu rok, čo som
prvýkrát podľahla tejto záľube. Ešte sa mám vždy
čo učiť. Mám však kolegov, kolegyne v tejto oblasti,
ktorí sa tomu venujú dlhšie obdobie a sú skúsenejší,“
priznala Tatiana Bojkasová, ktorá istý čas sledovala
odvážlivcov, ktorí pravidelne otužovali, medzi nimi
boli aj ženy.
„Nedokázala som si predstaviť seba na ich mieste,
ja.. ktorá obľubuje sa pohybovať len v komfortnej
zóne... Čosi nepredstaviteľné. Úžas vystriedal obdiv
a potom som si povedala, že skúsim, aspoň raz.
Prekonala som samú seba. Ten pocit sa nedal opísať, pritom som sa predtým
vôbec k tomu nepripravovala. Bolo to spontánne, teraz viem, že je potrebné
telo a myseľ postupne pripravovať. Ráno začínam studenou sprchou, voda
nielen osvieži, ale človeka pozitívne naštartuje,“ ozrejmila Tatiana Bojkasová.
Jej rodina najprv tomu nechcela veriť. Tí, ktorí ju poznajú, boli z jej otužovania
prekvapení. „Mysleli si, že je to len úlet, teraz mi fandia. Snažím sa, keď mám
čas, aspoň na chvíľu sa osviežiť „ponorom."
Po prvom ponore som prešla „krstom“ a stala som sa členkou tímu Svidnícke tulene. Zo začiatku sme sa stretávali na brehu Ladomírky skupinovo, v
posledných mesiacoch individuálne. Vždy som bola náchylnejšia na choroby,
prechladnutia, nádchy. Rok otužovania som na tom oveľa lepšie, povedala
by som, že výborne. Cítim sa super po fyzickej stránke, ale aj v psychickej
pohode,“ uzavrela Tatiana Bojkasová.
(ks)

TATIANA BOJKASOVÁ
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Testovanie zo sanitiek v réžii SČK hlavne v okrese Stropkov
Rozbehli sa do dedín. Dobrovoľníci Slovenského Červeného
kríža testovali na vidieku. Začali v uplynulú stredu ráno a do
nedele museli stihnúť desiatky obcí. Mobilné odberné jednotky
mali všetko rozplánované do detailov.
Dezinfekcia, ochranné obleky,
rukavice, štíty, počítače, tlačiarne a,
samozrejme, certifikáty a antigénové
testy. Keď všetko naložili, pred siedmou vyrazili na cesty. V rukách mali
presný harmonogram päťdňového
skríningového testovania na severovýchode Slovenska, konkrétne v
okresoch Stropkov a Svidník. „Je
to zatiaľ naša najväčšia logistická
operácia, ktorú náš územný spolok
zabezpečuje,“ vyhlásil riaditeľ Územného spolku SČK pre okresy Svidník
a Stropkov so sídlom vo Svidníku
Slavomír Sakalik.

V štyridsiatke obcí na to použili
dve ojazdené sanitné vozidlá, ktoré
pred týždňom získali od bratislavskej
záchranky. „Do danej obce príde
mobilný odberný tím na tejto sanitke, kde sa vlastne v ručenom
čase, dajme tomu počas hodiny
alebo dvoch pretestuje zhruba
50 až 100 občanov, keďže obcí
s takýmto počtom obyvateľov je
v našom okrese veľa,“ vysvetlil
postup testovania v jednotlivých obciach prednosta Okresného úradu v
Stropkove Peter Harvan.
Aj tie najmenšie obce na severový-

chode vlani v novembri testovanie
zvládli. Dokázali by to i teraz, no
takto je to výhodnejšie. „Boli by však
problémy viac-menej s vývozom
odpadu. Boli by to vyššie náklady,
čo sa týka elektriny, čo sa týka
vytápania miestností a podobne.
Vďaka okresnému úradu za to, že
sa o to postarali,“ povedal starosta
obce Potoky Milan Vavrek, kde mobilná odberová jednotka testovala
miestnych obyvateľov v uplynulú
stredu ráno. „Vo väčších obciach
sú dve - tri hodinky, v tých menších
polhodinku, niekde hodinku, podľa
toho aký majú predpokladaný počet otestovaných,“ doplnil Slavomír
Sakalik. Každú z dvoch osádok tvorili
zdravotník, asistent, administratívny
pracovník a vodič.

Všetko dobrovoľníci Slovenského
Červeného kríža. Potoky na polceste
medzi Svidníkom a Stropkovom majú
80 obyvateľov. Na testovanie miestni
prichádzali veľmi ojedinele. „Momentálne neočakávame nejakú veľkú
účasť, pretože u nás bolo už dosť
veľa pozitívnych v mesiacoch november, december. Obec je malá,
tak počítame do tých 40 ľudí, že
sa príde otestovať,“ predpovedal
starosta Milan Vavrek.
Dve mobilné jednotky svidníckeho
Územného spolku SČK v rámci
skríningového testovania testovali v
drvivej väčšine obcí okresu Stropkov,
ale aj v niekoľkých obciach okresu
Svidník.
(ps)

Vo svidníckej nemocnici bolo dosiaľ zaočkovaných takmer 500 ľudí
Na termín očkovania proti ochoreniu COVID-19 v Nemocnici
Svet zdravia Svidník sa môžu určené skupiny ľudí prihlásiť online prostredníctvom národného portálu www.korona.gov.sk.
Prvé voľné termíny sú konkrétne
definovaným skupinám v zmysle národnej očkovacej stratégie k dispozícii
od pondelka 25. januára.
Očkovanie vo svidníckej nemocnici
sa bude konať vo vakcinačnom centre
v bloku B na hematologicko-transfúziologickom oddelení na druhom
poschodí a od 1. februára v tom istom
bloku na prízemí. Pripravená je jedna
ambulancia, v rámci ktorej sa bude
očkovať na dvoch miestach, s celkovou dennou kapacitou v počiatočnej
fáze približne 120 ľudí denne. Vakcinačné centrum bude v prevádzke od
pondelka do piatku v čase od 9.00 do
15.00 hod., obedňajšia prestávka je v
čase od 11.45 do 12.30 hod.
Aktuálne je na stránke www.korona.
gov.sk otvorené prihlasovanie pre:
- zdravotníckych pracovníkov
- študentov zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí
počas štúdia prichádzajú do kontaktu
s pacientom

- zamestnancov obslužnej organizácie, ktorí vykonávajú svoju činnosť v
nemocnici
- zamestnancov zariadenia sociálnych služieb (napríklad domova
sociálnych služieb)
terénnych sociálnych pracovníkov
- zamestnancov nemocnice, ktorí prichádza do kontaktu s pacientom
- zamestnancov záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej
služby, ktorí prichádzajú do kontaktu
s pacientom
- zamestnancov mobilného odberného miesta, ktorí prichádzajú do
kontaktu s testovanou osobou
- osoby nad 85 rokov
- osoby, ktoré v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej
podľa osobitného predpisu poskytujú
duchovnú službu pre pacientov s
ochorením COVID-19 v nemocnici
alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb.
Pred očkovaním musí registrovaný

žiadateľ vedieť preukázať fakt, že do
tejto skupiny patrí (napr. potvrdením
o zamestnaní, či služobným preukazom). Termín na podanie druhej
dávky vakcíny mu bude pridelený
automaticky.
Po nahlásení sa na termín nemocnica následne na základe dopytu
objednáva daný počet vakcín.
Po príchode do vakcinačného centra, respektíve ambulancie vypĺňa pacient dotazník, v ktorom sa posudzujú
rizikové faktory.

Po vykonaní všetkých náležitých
úkonov sa pristúpi k samotnej vakcinácií. Po tomto kroku je potrebné,
aby pacient počkal na pozorovanie
približne 15 minút v čakárni. U rizikových skupín je táto doba predĺžená
na 30 minút.
Vo svidníckej nemocnici bolo dosiaľ
zaočkovaných vyše 250 oprávnených
osôb. Na tento týždeň má nemocnica
objednaných 240 dávok vakcín a aktuálne očkuje hasičov, policajtov a zamestnancov DSS.
(jf)
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Svidník a región si pripomenuli 76. výročie oslobodenia
- kto a ako si uctil pamiatku hrdinov?
Bez oficiálnych osláv a organizovania spoločného kladenia
vencov a kytíc. Len individuálne. Takto si Svidník a jeho predstavitelia pripomenuli 76. výročie oslobodenia Svidníka, ktoré
pripadá na 19. januára.
Zo sekretariátu primátorky Svidníka Marcely Ivančovej dostali svidnícki
mestskí poslanci deň pred výročím oslobodení Svidníka meil, v ktorom ich
asistentka primátorky Anna Vašková informovala, že mesto Svidník tento rok zo
známych dôvodov nemôže organizovať 19. januára pietne akty pri príležitosti
76. výročia oslobodenia Svidníka a celého regiónu. „Budeme však veľmi radi,
keď v tomto čase venujete padlým za našu slobodu aspoň tichú spomienku,“
napísala poslancom Anna Vašková a dodala, že primátorka mesta Svidník
Marcela Ivančová spolu so zástupcom primátorky Michalom Goriščákom
vyjadria svoju úctu osloboditeľom individuálnym aktom poklonenia.
PRIMÁTORKA S VICEPRIMÁTOROM
Tak sa aj stalo. Primátorka spolu s viceprimátorom za účasti PR manažérky
Kristíny Tchirovej a štábu bardejovského internetového televízneho portálu
si pamiatku padlých osloboditeľov uctili pri pamätníku na Dukle a rovnako aj
pri pamätníkoch vo Svidníku. Široká verejnosť bola o ich uctení si pamiatku
hrdinov informovaná nielen prostredníctvom mestského profilu na Facebooku
či na Instagrame, ale aj prostredníctvom už spomínaného internetového portálu Ahoj Bardejov, s ktorým primátorka pred pár týždňami uzavrela zmluvu o
internetovej propagácií mesta Svidník za sumu 1 000 eur ročne.
„Pamätník Sovietskej armády vo Svidníku dnes tvorí neodmysliteľnú časť
siluety Svidníka a ešte výraznejšie vytvára symbol ťažkej vojnovej histórie
mesta. Tu sa stretáva história a súčasnosť nášho mesta. Ide o viac ako 9
000 ľudských životov, takmer toľko, ako má Svidník teraz obyvateľov. Boli
ďaleko od domova, kde ich márne čakali ich matky, manželky či deti. Vzdušnou čiarou pár stoviek kilometrov, pre týchto mužov však už neprekonateľná

vzdialenosť," uviedla na Facebooku primátorka Marcela Ivančová a dodala:
„Títo vojaci zvíťazili, aby sme my žili v mieri. Je našou prvoradou povinnosťou,
naším dlhom voči týmto padlým, aby sme ho zachovali a chránili. Len tak ich
obete nebudú márne.“
ČO MESTO PRIPRAVILO PRE VEREJNOSŤ?
Pre verejnosť mesto Svidník pripravilo zverejnenie materiálov, ktoré boli
zhromaždené pri 75. výročí oslobodenia Svidníka. Vtedy sa zapojili do
zbierania materiálov množstvo žiakov a ich učiteľov, VHM Svidník, Archív
Svidník a široká verejnosť Podarilo sa vytvoriť hodnotný a neopakovateľný
súbor, ktorý zostane ďalším generáciám. „Tieto spomienky vo fotografiách,
príbehoch a záznamoch z archívu sú zverejnené na webovej stránke mesta,
vo forme videoprezentácie aj na FB profile mesta. Materiál je zverejnený v
informačných tabuliach v meste, aby cestou na prechádzku do prírody si mohli
občania prečítať, či pozrieť kus našej histórie,“ vysvetlila PR manažérka mesta
Svidník Kristína Tchirová.
Podľa odporúčaní z primátorkinho sekretariátu si teda mestskí poslanci mali
pamiatku osloboditeľov Svidník uctiť aspoň tichou spomienkou. Podľa dostupných informácií si pamiatku hrdinov oslobodenia Svidníka uctil prednosta
Okresného úradu vo Svidníku a zároveň mestský poslanec Michal Iľkanin spolu
s riaditeľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR vo Svidníku Jaroslavom Suvákom individuálnym položením vencov a rovnako aj zástupcovia

Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
OSLOBODENIE SI PRIPOMENULA AJ POSLANKYŇA
Na svojom facebookovom profile o pripomenutí si významného medzníka v
dejinách Svidníka informovala poslankyňa Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Katarína Siváková. „Už v detstve nás učili, že sloboda prišla z
Dukly. Dukliansky priesmyk sa v
rámci oboch svetových vojen stal
svedkom mimoriadne ťažkých
bojových operácií. A sloboda sa
nerodila ľahko... Svedčia o tom
aj slová Petra Holíka z nášho
svidníckeho Vojenského historického múzea.
O tom, že sloboda nielen samotného Svidníka, ale aj celého regiónu sa rodila v ťažkých, ba až
neľudských vojnových podmienkach ruka v ruke so statočnosťou
sovietskych a československých
vojakov nekonečne, no neustále
sa predierajúcich cez húževnatú
nemeckú obranu, svedčí okrem
iného aj fakt, že samotné boje
na pomerne krátkej, zhruba 55
kilometrovej trase Krosno - Svidník (dnes sa dá autom prejsť za
hodinu) trvali bezmála štyri a pol
mesiaca.
Na území dnešného Slovenska bol pritom Vyšný Komárnik
oslobodený 6. októbra 1944, no
o necelé tri kilometre južnejšie
položený Nižný Komárnik až 25. novembra 1944, a napokon samotný Svidník
ležiaci o ďalších zhruba 16 kilometrov ďalej až 19. januára 1945,“ napísala na
Facebooku poslankyňa Katarína Siváková, podľa ktorej naša generácia silný
odkaz vojnových hrdinov vníma aj dnes. Dodala, že je nesmierne dôležité si
hrôzy vojny neustále pripomínať. „A nezabúdať. Ani v čase pandémie, ani v
nečase či v zlom a mrazivom počasí, aké nám vládne v týchto dňoch. Hrdinovia
pred 76-timi rokmi na zlé počasie totiž nemysleli. Nemohli. Nechceli. Práve
preto sa dnes na zasnežených a pre mňa vždy pietnych miestach namiesto
krvavých stôp v belosti odrážajú červené kvety... a horia sviece... Česť ich
pamiatke! Vičnaja im pamjať!“ uzavrela na Facebooku na margo 76. výročia
oslobodenia Svidníka mestská poslankyňa Katarína Siváková.
Podľa dostupných informácií si v susedných Giraltovciach, kde pracuje, 76.
výročie oslobodenia mesta spolu s miestnymi predstaviteľmi uctil aj poslanec
PSK za okres Svidník a svidnícky mestský poslanec Ján Vook.
(ps)
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Aké sú pravidlá výnimiek zo zákazu vychádzania?
Kde musíme mať negatívny test a kam môžeme bez testu?
Prísnejší zákaz vychádzania začne na Slovensku platiť od
stredy 27. januára, potom sa v časti okresov zmierni. Skončí sa,
ak počet hospitalizovaných pacientov klesne pod 2 500 alebo
bude platiť do 7. februára.
Negatívny antigénový či PCR test
bude väčšina ľudí potrebovať aj na
cestu do práce, do prírody, na úrad
či po vyzdvihnutie balíka. Bez testu
budú smieť ísť do prírody deti pod 15
rokov a seniori nad 65 rokov.
Negatívny test na cestu do školy
by mali potrebovať aj žiaci druhého
stupňa či stredných škôl - ak by sa
medzičasom školy otvorili. Aktuálne
ostávajú školy, s výnimkou školských
klubov detí pre deti rodičov z kritickej
infraštruktúry, zatvorené a tento
týždeň.
Naopak, do potravín, do drogérie,
lekárne či na vychádzku so psom do
1000 metrov od bydliska sa bude dať
ísť aj bez negatívneho testu.
Po prvom kole testovania, ktoré
prebiehalo minulý týždeň, sa v časti
krajiny tento prísny režim zmierni.
Slovensko sa rozdelí na dve časti:
v 36 okresoch, ktoré na základe
antigénových testov od 18. januára
do 26. januára vykážu menšiu mieru
pozitivity ako ostatné okresy, sa ľudia
od 3. februára negatívnymi testami
preukazovať nebudú a zákaz vychádzania bude miernejší.
Tu sú základné fakty:
1. Zákaz vychádzania sa predlžuje
Vláda predlžuje zákaz vychádzania,
ktorý bol nateraz platný do nedele

24. januára. Platí zatiaľ do nedele
7. februára.
Skončiť by sa mohol aj skôr, ak by
ministerstvo zdravotníctva 29. januára oficiálne potvrdilo pokles počtu
pacientov, ktorí sú v nemocniciach
hospitalizovaní na ochorenie Covid-19, pod 2 500. Podmienkou je,
aby sa takýto počet udržal sedem
dní po sebe. V tom prípade by nové
pravidlá stratili platnosť nasledujúci
pondelok po takomto vývoji.
Zákaz vychádzania platí od piatej
hodiny ráno do jednej hodiny v noci.
Čiže medzi 1:00 až 5:00 v noci zákaz
vychádzania neplatí.
2. Negatívny test bude treba aj do
práce
Negatívne testy budú ľudia na niektoré výnimky zo zákazu vychádzania
potrebovať od stredy 27. januára.
Práve od tohto dňa bude platiť sprísnený zákaz vychádzania. Ľudia budú
smieť opustiť domovy len na základe
stanovených výnimiek - pričom na
niektoré z nich budú potrebovať negatívny test a na niektoré nie.
Rovnakú váhu ako negatívny PCR
alebo antigénový test bude mať doklad o prekonaní ochorenia covid-19,
nie starší ako tri mesiace.
Tu sú výnimky zo zákazu vychá-

dzania, na ktoré treba negatívny
test:
O cesta do a zo zamestnania zamestnanca, ktorý vzhľadom na povahu
práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa nemôže vykonávať prácu formou
home office, a cesta späť;
O cesta na výkon podnikateľskej
činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
ktorá nemôže byť vykonávaná formou
home office, a cesta späť;
O cesta na účel pobytu v prírode
vrátane individuálneho športu v rámci
okresu a cesta späť; táto požiadavka
sa však netýka detí pod 15 rokov ani
seniorov nad 65 rokov;
O cesta do čistiarne odevov, na
doplnenie pohonných hmôt, na kúpu
novín a tlačovín, do očnej optiky, do
banky, poisťovne, do servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na
poštu (vrátane výdajného miesta
zásielkovní), cesta do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, do
opravovne obuvi;
O cesta na výdajné miesto internetových obchodov (e-shopov), cesta
na výdajné miesto iných obchodov
a cesta späť;
O cesta s cieľom vycestovania do
zahraničia a cesta späť pri návrate
zo zahraničia;
cesta žiaka druhého stupňa základnej
školy, žiaka strednej školy do a zo
školy a školského zariadenia;
O cesta dospelého s cieľom sprevádzania dieťaťa, žiaka a poslucháča
strednej školy do školy a školského
zariadenia a cesta späť;
O cesta na hromadné podujatie

povolené úradom verejného zdravotníctva;
O cesta na úrad či iný orgán štátnej
moci, ak úkon nemohol byť vykonaný
na diaľku, a cesta späť.
3. Kedy negatívny test potrebný
nebude
Opustiť domov budú smieť ľudia aj
bez negatívneho testu, opäť podľa
presne stanovených pravidiel.
Tu sú výnimky, pri ktorých nebude
treba mať negatívny antigénový či
PCR test:
O cesta v nevyhnutnom rozsahu
na účel obstarania nevyhnutných
životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne (čiže potraviny,
lieky, drogéria, hygienický tovar,
krmivá pre zvieratá);
O cesta do lekárne či do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej
zdravotnej starostlivosti, preventívnej
prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
a cesta späť;
O cesta na testovanie, teda vykonanie RT-PCR testu na ochorenie
COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta na účel vykonania
antigénového testu;
deti do 15 rokov a seniori nad 65
rokov nebudú potrebovať test ani na
pobyt v prírode;
O cesta na pohreb blízkej osoby,
uzavretie manželstva, krst a cesta
späť;
O cesta s cieľom starostlivosti o blízku
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osobu alebo príbuzného, ktorý je na
takú starostlivosť odkázaný, a cesta
späť;
O vychádzka so psom alebo mačkou
do vzdialenosti 1000 m od bydliska a
cesta s cieľom starostlivosti o hospodárske zvieratá;
O zdravotná vychádzka osoby staršej
ako 65 rokov, alebo zdravotne ťažko

postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje
pomocou vozíčka, do vzdialenosti
1000 metrov od bydliska, pričom
takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členmi spoločnej
domácnosti;
O cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej
osoby za rodičom alebo osobou, ktorá
má právo styku s dieťaťom, a cesta

späť; to isté platí aj na cestu rodiča,
inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa
realizovanú v súvislosti s rozhodnutím
súdu vo veci styku rodiča;
O cesta dieťaťa materskej školy do
a zo školy a školského zariadenia,
cesta žiaka prvého stupňa základnej školy do a zo školy a školského
zariadenia;
cesta pri zabezpečovaní a presúvaní
sa do zariadení sociálnych služieb a
sociálnej pomoci;
O cesta na súdne pojednávanie či
na predvolanie orgánmi činnými v
trestnom konaní.
Dôležité je aj to, aké staré testy
budú potrebné:
O od 27. januára do 2. februára sa
budú musieť ľudia preukázať negatívnym testom vykonaným kedykoľvek
od 18. januára;
O od 3. februára do 7. februára sa
budú musieť ľudia preukázať negatívnym testom vykonaným kedykoľvek
od 27. januára - no tu platí, že v tomto
termíne sa už povinnosť nebude týkať
všetkých obyvateľov.
4. V časti okresov sa opatrenia
zmiernia
Prísnosť obmedzení bude závisieť
od situácie v okrese, ktorá sa bude
posudzovať podľa pozitivity antigénových testov, ktoré sa na území okresu
vykonajú od 18. do 26. januára.
Základný rozdiel bude v tom, že v 36
okresoch, v ktorých bude miera pozi-

tivity nižšia ako vo zvyšku krajiny, by
sa mali pravidlá od stredy 3. februára
zmierniť. Zákaz vychádzania bude
síce platiť aj naďalej, ale výnimky, na
ktoré v kritickejších okresoch bude
naďalej treba negatívny test, budú
môcť obyvatelia menej zasiahnutých
okresov využívať aj bez testu.
Ktoré okresy to môžu byť, je nateraz
zložité odhadnúť; minister zdravotníctva ich zoznam oznámi na tlačovej
konferencii v piatok 29. januára. Treba
však mať na pamäti, že aj v menej
zasiahnutých okresoch bude platiť
zákaz vychádzania. Platí, že každý,
kto môže robiť z domu, by nemal
ísť do sídla firmy. A naopak, tí, ktorí
pracovať z domu nemôžu, by mali
mať potvrdenie od zamestnávateľa,
že povaha ich profesie neumožňuje
home office.
5. Negatívny test budú žiadať aj
firmy
Certifikáty či doklady o negatívnom
teste by mali od svojich zamestnancov vyžadovať aj priamo ich zamestnávatelia.
Takúto vyhlášku na základe uznesenia vlády vypracoval hlavný hygienik
Ján Mikas. Uložil ňou „povinnosť
zamestnávateľom prijať hygienické
opatrenia na pracoviskách, a to zákazom vstupu zamestnancov alebo
iných osôb na pracoviská alebo do
iných priestorov zamestnávateľa,
pokiaľ sa nepreukážu negatívnym
testom.“
(pn)

Aktivačných pracovníkov napriek pandémii povolali na pomoc s odhŕňaním snehu
Pozastavené sú pre pandémiu, no aktivační pracovníci mestám
chýbajú. Ukazovalo sa to minulý týždeň, keď aj vo Svidníku poriadne nasnežilo. Samosprávy niekde nestíhali čistiť chodníky.
Napríklad vo Svidníku museli volať aj nezamestnaných.
Pracovníci Technických služieb mesta Svidník boli v uliciach od skorého
rána. „Na základe posledných odporúčaní, ktoré nám boli doručené, by
aktivační pracovníci nemali robiť v teréne v tejto pandemickej situácii.
Nemôžu byť v práci štandardne tak ako predtým,“ ozrejmila situáciu s
aktivačnými pracovníkmi a pracovníkmi v rámci malých obecných služieb PR
manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. Vzhľadom na vývoj počasia však
aj svidnícka samospráva využila svoju právomoc a na výpomoc technickým
službám povolali aj nezamestnaných v rámci malých obecných služieb a aktivačných prác. „Máme prísť do roboty odrábať si, ta sme prišli. Vedúca
nám odkázala, že máme prísť si odrobiť, tak sme prišli,“ povedal nám
jeden zo svidníckych aktivačných pracovníkov. „Pár pracovníkov sme potrebovali dostať do terénu, dnes začalo hustejšie snežiť. Síce to nie je
nijako mimoriadne kritická situácia, ale určite sú nápomocní,“ zdôraznila
Kristína Tchirová.
Vo Svidníku za normálnych okolností v rámci aktivačných prác a malých
obecných služieb pracujú štyri desiatky ľudí. „Môžeme ich využívať len v
čase nevyhnutnej potreby,“ podotkla Kristína Tchirová s tým, že všetci spĺňali
všetky náležitosti práce v rámci stále platného zákazu vychádzania. „Keď sa
človek pohybuje po meste, potrebuje mať dôvod na tento pohyb, takže

áno, aj títo pracovníci majú oprávnenie, že sú potrební v teréne a že
nemôžu svoju prácu vykonávať z domu.“
Práce s odpratávaním poriadnej nádielky snehu si vo Svidníku predsa len
trošku uľahčili. Sneh z cyklistického chodníka v centre mesta neodpratávali,
aby po ňom mohli prejsť rodičia s deťmi sánkach.
(ps)

Podduklianske novinky

26. január 2021

Spravodajstvo

10

Projekt Komunitný EKORAJ získal podporu 5 tisíc eur
Projekt Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku pod
názvom Komunitný EKORAJ získal podporu v grantovom programe #mamnato špeciál v požadovanej výške 5 tisíc eur.
Tento školský rok nám priniesol množstvo úspechov v podobe schválení
pripravených projektov - grant pre Výnimočné školy - nadácia ZSE, víťazstvo
v celoslovenskej súťaži Skús pokus, dotácia na vybavenie knižnice z MŠVVaŠ
SR a teraz tento úspešný projekt.
Sme škola, takže pandémia nás zasiahla vo vyučovaní, ktoré sme veľmi rýchlo
zabezpečili cez online vyučovanie. Veľmi nás zasiahla aj v našich aktivitách.
Finančná podpora z úspešných grantov nám pomôže zlepšiť vybavenie školy
i exteriéru na realizáciu rôznorodej činnosti a oživenie života. V súvislosti s
realizáciou projektov pripravujeme množstvo aktivít nielen pre našich žiakov,
ale aj pre širokú verejnosť.
Cieľom grantového programu #mamnato špeciál je pomôcť oživiť neziskový
sektor počas mimoriadneho obdobia spôsobeného pandémiou koronavírusu.
Zámerom je podporiť udržateľné verejnoprospešné projekty komunitného
a inovatívneho charakteru. Grantový program bol otvorený pre podávanie

žiadostí v termíne do 6. novembra
2020 pre projekty s realizáciou v
roku 2021.
Cirkevná základná škola sv. Juraja
vo Svidníku podala projekt Komunitný ekoraj v kategórií Oživenie komunity s požadovanou sumou podpory
5 tisíc eur. Výsledky tohto programu
boli zverejnené 18. januára 2021.
V rámci kategórie Oživenie komunity nadácia Slovenskej sporiteľne
vybrala 15 úspešných projektov z
celého Slovenska. Výber sa uskutočnil na základe odporúčaní odbornej
hodnotiacej komisie, ktorej súčasťou
bol aj významný chemik a vedec
Robert Mistrík.
(czš)

Pri nároku na pandemické ošetrovné sa nič nemení naďalej platia rovnaké podmienky
V súvislosti s častými otázkami verejnosti ohľadom nároku
na pandemické ošetrovné Sociálna poisťovňa pripomína, že
v podmienkach nároku na pandemické ošetrovné sa nateraz
nič nemení. Od 11. januára 2021 zostávajú rovnaké. V prípade
akýchkoľvek zmien bude Sociálna poisťovňa verejnosť včas
informovať.
Aktuálne teda naďalej platí, že v období zatvorených materských škôlok a
škôl nárok na pandemické ošetrovné majú všetci rodičia, ktorí splnia nasledovné podmienky:
- osobne a celodenne sa starajú o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku (u dieťaťa,
ktoré je zdravotne ťažko postihnuté do dovŕšenia 18. roku veku), ktorého škôlka
alebo škola je uzatvorená na základe rozhodnutia ministra alebo zriaďovateľa,
ak dieťa nenavštevuje ani školský klub (v prípade návštevy školského klubu
nie je splnená podmienka osobnej a celodennej starostlivosti),
- osobne a celodenne ošetrujú dieťa do dovŕšenia 16. roku veku, ktorého
zdravotný stav na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára takéto ošetrovanie
nevyhnutne vyžaduje,

- nedosahujú príjem z činnosti zamestnanca v období starostlivosti o dieťa/
ošetrovania dieťaťa (nárok na pandemické ošetrovné teda nemajú rodičia,
ktorí vykonávajú prácu z domu, čiže formou home office - v prípade, že chcú
čerpať OČR, musia ukončiť prácu z domu a osobne a celodenne sa starať
o dieťa).
V prípade, ak už vám bol počas krízovej situácie (od 12. 3. 2020) priznaný
nárok na pandemické ošetrovné, novú žiadosť nepodávate. Koncom januára 2021 pošlite iba čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, ktoré nájdete
stránke Sociálnej poisťovne:
Čestné vyhlásenie bez aktivovaného elektronického občianskeho preukazu
Čestné vyhlásenie s aktivovaným elektronickým občianskym preukazom
V prípade, ak ste počas krízovej situácie o pandemické ošetrovné ešte
nežiadali, pošlite žiadosť o pandemické ošetrovné, ktorú nájdete tu:
Žiadosť o ošetrovné bez aktivovaného elektronického občianskeho preukazu.
Žiadosť o ošetrovné s aktivovaným elektronickým občianskym preukazom.
Až koncom januára 2021 zašlite aj čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.
Využite tieto elektronické formuláre! Urýchlite si tak vybavenie ošetrovného v
Sociálnej poisťovni a jeho skoršie vyplatenie.
(socpoist)

Živnostníci začínajú dostávať oznámenia o novom poistnom,
zaplatiť ho treba do 8. februára 2021
Sociálna poisťovňa v týchto dňoch začína živnostníkom
a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO)
posielať oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so
zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu
od 1. januára 2021.
Živnostníci dostanú spolu 174 957
oznámení buď listom prostredníctvom
pošty alebo elektronicky, ak majú
zriadenú e-schránku. Poštou bude
odoslaných 156 870 oznámení a do
e-schránok pôjde ďalších 18 087.
Ide o ústretovú službu Sociálnej
poisťovne. Nová výška poistného sa
od 1. januára tohto roka týka 174 724
SZČO, ktorým sa mení minimálny
vymeriavací základ a ďalších 233
SZČO si musí platby upraviť pre

zmenu maximálneho vymeriavacieho
základu. Obe skupiny poistencov
sú povinné uhradiť poistné v novej
výške do 8. februára 2021. Sociálna
poisťovňa im zároveň odporúča, aby
si nezabudli včas upraviť aj platobný
príkaz v banke.
Nové minimálne poistné pre SZČO
s minimálnym vymeriavacím základom bude predstavovať 180,99
eura mesačne (v roku 2020 to bolo
167,89 eura). SZČO s maximálnym

vymeriavacím základom budú v
tomto roku platiť poistné vo výške 2
533,98 euramesačne (vlani to bolo 2
350,66 eura).
Ďalšie oznámenia o výške poistného
bude Sociálna poisťovňa živnostníkom a SZČO posielať už vo februári.

Pôjde o tie SZČO, ktoré nepodali
daňové priznanie za rok 2019 v lehote do 31. marca 2020, ale urobili
tak najneskôr do 2. novembra 2020.
Týmto SZČO sa bude vznik, zánik,
resp. trvanie povinného sociálneho
poistenia posudzovať až k 1. februáru
2021.
Vznik, zánik, resp.
trvanie povinného poistenia SZČO od 1.
februára 2021 aj s určením výšky „nového“
poistného na základe
údajov z daňového
priznania za rok 2019
im Sociálna poisťovňa
oznámi do 22. februára
2021.
(socpoist)
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Návštevnosť múzeí a galérií v PSK poznačila koronakríza
Leto bolo napriek tomu úspešnejšie než vlani
Múzeá a galérie v Prešovskom samosprávnom kraji fungovali
vlani kvôli koronavírusu v obmedzenom režime. To sa odzrkadlilo
na celkovej ročnej návštevnosti. Napriek skrátenej dobe, kedy
mohli byť pre verejnosť kultúrne zariadenia otvorené, zaznamenali viaceré z nich rekordnú návštevnosť najmä v letných
mesiacoch.
Návštevnosť múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK bola v roku
2020 výrazne poznačená opatreniami v súvislosti s výskytom pandémie COVID-19. Župné múzeá a galérie navštívilo vlani viac ako 357-tisíc ľudí. Oproti
roku 2019 ide o pokles viac ako 188-tisíc návštevníkov.
Napriek tomu Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni v roku 2020 navštívilo najmä vďaka úspešným letným mesiacom, kedy vzrástla návštevnosť
o 40%, celkovo viac ako 200-tisíc ľudí. Minuloročná návštevnosť Ľubovnianskeho múzea - hradu v Starej Ľubovni tak predstavuje vyše polovicu celkovej
návštevnosti všetkých múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
Neočakávane priaznivá bola vlaňajšia letná sezóna aj v ďalších krajských
múzeách. V letných mesiacoch došlo k prekročeniu návštevnosti oproti roku
2019 aj v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.
Nárast platiacich návštevníkov bol rovnako ako v Ľubovnianskom múzeu o 40
%, čo pre múzeum predstavuje celkový doterajší rekord v návštevnosti vôbec.
Dohromady v roku 2020 navštívilo múzeum vyše 21,5-tisíc turistov.
Aj Vihorlatské múzeum v Humennom vyhodnotilo letnú turistickú sezónu
v mesiacoch júl - august 2020 za najúspešnejšiu vo svojej histórii. Počet
návštevníkov prevýšil počet za predchádzajúce leto (2019) takmer o tisíc
návštevníkov. Počas júla a augusta 2020 navštívilo múzeum takmer 12 800
návštevníkov. Celkovo tu vlani zavítalo 17-tisíc ľudí.
Návštevnosť v lete vzrástla aj v Krajskom múzeu v Prešove a jeho pobočkách

(Kaštieľ Stropkov, Kaštieľ Hanušovce) takmer o 11 %. Celkovo tu prišlo vlani
viac ako 32-tisíc návštevníkov.
Vyše 33-tisíc záujemcov si prišlo v roku 2020 pozrieť expozície Šarišského múzea v Bardejove, takmer 32-tisíc návštevníkov zavítalo do Múzea v
Kežmarku a viac ako 5700 do Podtatranského múzea v Poprade. Tatranská
galéria v Poprade zaznamenala v minulom roku vyše 8300 návštevníkov a
Šarišská galéria v Prešove viac ako 6600 ľudí.
Lea Heilová, Oddelenie komunikácie a propagácie

V letných mesiacoch došlo k prekročeniu návštevnosti oproti roku 2019 aj
v Múzeu moderného umenia Andyho
Warhola v Medzilaborciach

Personál zariadení sociálnych služieb sa naďalej očkuje proti Covidu-19
Zaočkovaných je viac ako 450 zamestnancov
V zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského
samosprávneho kraja vakcínu dostalo už takmer 32 percent
personálu.
K dnešnému dňu, 20. januáru, je zo 1422 zamestnancov pracujúcich v 25-ich
zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja
zaočkovaných 453 ľudí, čo
predstavuje 31,8 %.
Poskytovatelia sociálnych
služieb využívajú v rámci
očkovania prioritných skupín možnosť individuálneho
očkovania zamestnancov
prostredníctvom online systému vakcinačných centier
v nemocniciach v Prešove,
Humennom a Poprade. K
dnešnému dňu tak bolo
zaočkovaných 305 zamestnancov.
V spolupráci s krajskou
samosprávou a štatutármi zariadení súbežne prebieha aj skupinové očkovanie
v ústavných zdravotníckych zariadeniach v Prešovskom kraji, konkrétne v
nemocniciach v Starej Ľubovni, Bardejove, Svidníku a v Snine. Doteraz túto
možnosť využili Domov pre seniorov Stará Ľubovňa, DSS Legnava, Senior
dom Svida, DSS Brezovička a DSS Sabinov. Celkovo skupinovým očkovaním
proti koronavírusu prešlo 148 zamestnancov.
Župa sa pripravuje aj na očkovanie prijímateľov sociálnych služieb. Aktuálne

monitoruje záujem v jednotlivých zariadeniach, ktoré konzultujú s ošetrujúcim
lekármi zdravotný stav klientov i možnosť očkovania. Podľa predbežných
informácií vakcináciu klientov po oficiálnom spustení chce medzi prvými absolvovať CSS Domov pod Tatrami Batizovce a Domov pre seniorov v Starej
Ľubovni, kde u klientov evidujú vysoký záujem presahujúci 90 %.
Prešovský samosprávny kraj v procese národnej vakcinácie, ktorej garantom je ministerstvo zdravotníctva, poskytuje súčinnosť, mapuje možnosti,
sprostredkováva informácie a zabezpečuje potrebnú logistiku očkovania
prioritných skupín zariadení sociálnych služieb.
Daša Jeleňová,
hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja

O tehotenské a dlhodobé ošetrovné zatiaľ nežiadajte
- nárok môže vzniknúť až od 1. apríla 2021
Sociálna poisťovňa v uplynulých dňoch zaznamenala požiadavky od klientov, ktorí sa pokúšajú vybaviť si tehotenskú dávku
alebo dlhodobé ošetrovné.
Sociálna poisťovňa chce preto verejnosť informovať, že zákony, ktorými
sa zavedú dve nové nemocenské
dávky - tehotenské a dlhodobé ošetrovné - nadobudnú účinnosť až 1.
apríla 2021.
Až od tohto dňa budú mať k dispozícii
potrebné tlačivá ošetrujúci lekári, ktorí

ich poistencom Sociálnej poisťovne
potvrdia. Rovnako aj nárok na tieto
dávky môže vzniknúť až od 1. apríla
2021. Sociálna poisťovňa sa preto obracia na klientov, aby sa nedomáhali
podania žiadosti o tehotenské alebo
dlhodobé ošetrovné skôr.
(socpoist)
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V Stropkove napriek ťažkému roku mnohé predsavzatia naplnili
Napriek tomu, že uplynulých 366 dní roka 2020 negatívne
ovplyvnilo všetky oblasti života, v stropkovskej samospráve sa
snažili v maximálnej možnej miere eliminovať vplyv krízy tak, aby
ju mesto pocítilo čo najmenej a naplnili sa predsavzatia, ktoré
si takto pred rokom stanovili. Primátor mesta Ondrej Brendza je
presvedčený, že sa im to napriek vyššie uvedenému v mnohých
oblastiach podarilo.
PRÍPRAVY NA OBCHVAT PODĽA PLÁNU
Najočakavánejšou investíciou posledných desaťročí je nepochybne stropkovský obchvat. „Od môjho nástupu do funkcie v roku 2014 sme sa v tomto
projekte posunuli o riadny kus dopredu. Som rád, že aj v uplynulom
roku pokračovali prípravné práce na jeho realizácii, napriek tomu, že ich
sčasti spomalila pandémia i personálne zmeny na ministerstve dopravy
a Slovenskej správe ciest,“ priblížil O. Brendza.
Veľkým prínosom bola podľa neho
augustová návšteva štátneho tajomníka ministerstva dopravy v Stropkove, ktorý verejnosť ubezpečil, že
projekt je naďalej medzi prioritami
v rámci budovania a modernizácie
cestnej siete na Slovensku a prípravy
na jeho realizáciu pokračujú podľa
plánu. Počas celého roka prebiehalo
majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod budúcu stavbu a dnes
je v majetku štátu vyše 80 % územia
pod vytýčenou trasou obchvatu. Do
konca marca by mala byť hotová aktualizácia projektovej dokumentácie
pre vydanie stavebného povolenia
a do konca roka 2021 vyhlásené
verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Samotná realizácia by mala
podľa informácií z IVSC Košice začať v roku 2022 a ukončená by mohla byť
do dvoch rokov.
KOSTOLNÁ VEŽA PRIVÍTA PRVÝCH NÁVŠTEVNÍKOV
Začiatkom roka bola ukončená druhá etapa archeologického prieskumu
severnej časti zaniknutého hradu. Na základe získaných poznatkov pristúpili
k prípravám prieskumu severozápadného bastiónu, ktorý by sa v budúcnosti
mohol stať jednou z dominánt tamojšieho námestia. V jari prebehne jeho archeologický prieskum za zhruba 60 tisíc eur, ktorý bude spolu s dokumentáciou
prvých dvoch etáp podkladom pre vyhlásenie súťaže architektonických návrhov na finálnu podobu južnej, doteraz nerekonštruovanej časti námestia.
„Pokračovali sme aj v budovaní turistickej infraštruktúry. V jeseni sme
vďaka cezhraničnému projektu s mestom Korczyna ukončili novú vyhliadkovú vežu na Ščobe (50 tis.) a zrekonštruovali aj časť ubytovne
Pod vlekom (60 tis.). Výzvou pre rok 2021 je prvá etapa rekonštrukcie
ubytovacej časti, na ktorú sme získali prostriedky z výzvy okresného

úradu,“ uviedol primátor.
V roku 2020 ukončili podľa jeho slov najvýznamnejší projekt posledných
rokov v oblasti rozvoja kultúrneho dedičstva a podpory cestovného ruchu.
„Obnova interiéru kostolnej veže s cieľom jej sprístupnenia verejnosti
takým projektom jednoznačne je. Z vlastných prostriedkov sme tam
investovali 110 tis. eur, ďalších 60 tisíc nám poskytla vláda SR. Celý
projekt sme realizovali v úzkej spolupráci s rímskokatolíckou farnosťou
ako vlastníkom veže sanktuária a s požehnaním košickej arcidiecézy, v
úzkej spolupráci s Pamiatkovým úradom v Prešove.“
Po uvoľnení protipandemických opatrení bude možné vežu sprístupniť aj
oficiálne už v prvých mesiacoch nového roka. V oblasti propagácie Stropkova a prezentácie ich bohatej histórie boli aktívni aj v publikačnej činnosti - v
závere roka sa vydavateľsky podieľali na knižných publikáciách Stropkovská
čítanka a Veľké príbehy malého mesta z pera rodáčky Marty Szattlerovej a
pre rok 2021 vydali hodnotný reprezentačný kalendár mesta s významnými
osobnosťami stropkovskej histórie.
NOVÁ MATERSKÁ ŠKOLA I ODBORNÉ UČEBNE
Samospráva intenzívne pracuje aj na príprave výstavby novej materskej
školy na ulici Pod Laščíkom. V súčasnosti sú v štádiu administratívnych

kontrol verejného obstarávania a predpokladajú, že v tomto roku by mohli
začať stavať. Celková investícia presiahne 815 tis. eur a po jej dokončení
vznikne moderné zariadenie pre 80 detí. Tento projekt je nevyhnutný aj z
dôvodu povinnej predškolskej výchovy, ktorú by pri súčasných kapacitách
stropkovských škôlok nedokázali zabezpečiť.
V oblasti školstva tiež v uplynulom roku zmodernizovali počítačové a odborné
učebne v ZŠ na Konštantínovej. K úspešnému ukončeniu projektu ostáva
zabezpečiť didaktické pomôcky pre školákov.
INVESTÍCIE DO MODERNÝCH TECHNOLÓGIÍ
V rámci inteligentných riešení v októbri ukončili projekt bezplatného vysokorýchlostného internetového pripojenia WiFi4EU. Mesto naňho získalo 15
tisíc eur a okrem námestia a parku je bezplatným internetom pokrytá aj autobusová stanica a všetky športoviská na ulici Matice slovenskej. Za vyše 14
tisíc eur rozšírili v závere roka monitorovací systém mesta o ďalších 8 kamier
a v súčasnosti tak na bezpečnosť Stropkova dohliada spolu 25 statických a
otočných kamier.
Realizovali aj projekt likvidácie divokých skládok za vyše 50 tisíc eur. Kompletne bola vyčistená a zrekultivovaná roklina za bytovkami Pod Laščíkom.
Ťažším orieškom bola likvidácia časti skládky Za jarkom. Jej kompletné
odstránenie je pre Stropkovčanov výzvou aj do budúcna a primátor verí, že
sa im to časom podarí.
ŠPORTOVISKÁ V NOVOM ŠATE
Po zdĺhavom, 11 mesiacov trvajúcom procese verejného obstarávania začali
v polovici decembra s rekonštrukciou zimného štadióna. Projekt v hodnote
350 tisíc eur je financovaný z vlastných prostriedkov (150 tis. eur), dotácie
vlády SR (100 tis.) a príspevku Prešovského samosprávneho kraja (100 tis.)
Investičná akcia by mala byť ukončená v jarných mesiacoch a Stropkovčania
dostanú po rokoch moderné športovisko s novou plochou a zázemím, ktoré
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V Stropkove napriek ťažkému roku mnohé predsavzatia naplnili
bude možné využiť mimo zimnej sezóny aj na iné druhy športov. „Pokračujeme aj v rekonštrukcii interiéru tribúny futbalového štadióna, ktorá je
dočasným domovom pre 300 športujúcich detí, mládež a dospelých a v
posledných rokoch sa vďaka kvalitne odvedenej
práci zamestnancov Služby mení na nepoznanie.
Ukončili sme aj rekonštrukciu tenisových kurtov,
ktoré sú ponovom v správe mestského podniku.
V dosiaľ nerekonštruovanej časti plánujeme
vytvoriť multifunkčné ihrisko na viacero druhov
športov,“ dodal primátor.
Napriek ťažkému roku plnému obmedzení pozitívne
hodnotí letnú sezónu na kúpalisku, ktoré postupne
modernizujú a opäť sa stáva vyhľadávaným miestom
na relax pre rodiny s deťmi. Obnovou prechádza aj
Park zvierat, ktorý má napriek mnohým obmedzeniam za sebou takisto vydarený rok.
Podarili sa aj dva nové projekty v oblasti rozvoja
cestnej infraštruktúry. Z 200-tisícovej dotácie z úradu
vlády postavili novú cestu do priemyselného parku
a realitou je aj dlhoočakávaná spojnica ulíc Nový
riadok a akad. Pavlova. Z vlastných prostriedkov
pokračovali v modernizácii cintorínov, siete verejného
osvetlenia, tepelných rozvodov a modernizovaný bol
aj vozový park mestského podniku Služba.
STOP PRE KULTÚRNE AKCIE
V roku 2020 sa v Stropkove bohužiaľ nepodarilo
zorganizovať väčšinu naplánovaných kultúrno-spoločenských podujatí. Nekonali sa oslavy 616. výročia
prvej písomnej zmienky spojené s oceňovaním
osobností a kolektívov mesta, odložiť museli aj oslavy storočnice stropkovského futbalu, prvýkrát v novodobej histórii bol zrušený stropkovský jarmok,
neuskutočnili sa Dni medu a ani ďalšie podujatia, ktoré každoročne do mesta

lákali množstvo návštevníkov.
PLÁNY NA ROK 2021
Medzi priority na rok 2021 zaradili druhú etapu rekonštrukcie ulice Hrnčiarska
od križovatky so Športovou po Poštovú ulicu. Naplánovaná je revitalizácia priestranstva pred Mestským
úradom a samospráva je blízko podpisu zmluvy o
poskytnutí dotácie na revitalizáciu mestského parku,
kde boli úspešní v cezhraničnom projekte s poľským
mestom Bobowa. V rámci modernizácie odpadového hospodárstva plánujú vybudovať minimálne
jedno nové stojisko polopodzemných kontajnerov.
„Pokračovať chceme v rozširovaní siete verejného osvetlenia na uliciach Mlynská, Šandalská
a Šarišská. Zamerať sa plánujeme aj na bytovú
výstavbu - v réžii mesta chceme postaviť byty
v rámci nadstavby obchodného domu Mier a
záujem postaviť nové byty registrujeme aj od
niekoľkých súkromných subjektov,“ povedal
O. Brendza. Rekonštruovať by sa malo ihrisko s
umelou trávou v areáli ZŠ Mlynská a pripravujú aj
rozšírenie škôlky v Bokši. V mestskej časti Sitníky
chcú pokračovať v protipovodňových opatreniach.
„V rámci dlhodobého projektu spojenia Stropkova a Svidníka cyklochodníkom by sme v roku
2021 mali urobiť prvý krok, a to spracovať projektovú dokumentáciu na túto stavbu, na ktorú
máme vyčlenených 50 tisíc eur. Nové využitie by
mali nájsť viaceré budovy vo vlastníctve mesta
- napríklad bývalá ľudová škola umenia na ulici
Mládeže či objekt pri kúpalisku, ktorý bol využívaný ako fitnescentrum
a naposledy slúžil ako bar,“ uzavrel primátor O. Brendza.
Peter Novák, hovorca mesta Stropkov

Problematika túlavých zvierat je stále aktuálna
V zmysle zákona NR SR č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti povinnosťou vlastníkov, držiteľov, sprostredkovateľov,
dovozcov, príjemcov, prepravcov, predávajúcich alebo iných
fyzických osôb, osôb-podnikateľov alebo právnických osôb,
ktoré sú oprávnené disponovať so zvieratami je zabezpečiť
opatrenia na zabránenie úniku zvieraťa, jeho neplánovaného
alebo nežiadúceho rozmnožovania resp. opustí zviera s úmyslom zbaviť sa ho.
Porušenie tohto ustanovenia môže príslušná Regionálna veterinárna a
potravinová správa (ďalej len RVPS) udeliť fyzickej osobe sankciu vo výške
od 400 do 1000 eur.
Takýmto neplnením si povinnosti vlastníka resp. držiteľa zvierat dochádza
k tomu, že zvieratá sa stávajú túlavými zvieratami. Tieto zvieratá čoraz vo
väčšej miere ohrozujú občanov v mestách a obciach a tí sa právom obracajú
na rôzne inštitúcie o pomoc.

Regionálna veterinárna a potravinová správa je pochopiteľne takýmito podnetmi zaťažovaná v najväčšej miere, pričom kompetencie riešiť tento závažný
problém má niekto iný, preto by som v krátkosti aj na základe priložených
schém chcel poukázať na to ako by mal postupovať občan a aj kompetentní
v súvislosti s problematikou túlavých zvierat.
Každý občan, ktorý je ohrozovaný túlavým zvieraťom resp. si myslí, že sa
jedná o túlavé zviera, môže túto skutočnosť nahlásiť na obec v katastri ktorej
sa toto zviera vyskytuje. Každá obec by mala mať podpísanú zmluvu s oprávnenou osobou na odchyt túlavých zvierat a v zmysle § 22 ods. 10 zákona č.
39/2007 je povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat.
Takto odchytené zviera je umiestnené do schválenej karanténnej stanice a
zaevidované do Registra odchytených túlavých zvierat (ďalej len ROTZ).
Prevádzkovatelia schválených karanténnych staníc resp. útulkov pre zvieratá
aktívne vykonávajú vyhľadávanie vlastníka resp. držiteľa odchyteného zvieraťa
prostredníctvom Centrálneho registra spoločenských zvierat ako aj ROTZ.
Ľubomír Hrišo,
riaditeľ RVPS vo Svidníku
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Snežné výtvory zdobia celý región
Snežného trpaslíka na juliánskeho Silvestra postavila Miroslava Dvorščáková so svojim synom Teom a jeho kamerátkou Adelkou. Mnohí sa pri tomto
snežnom trpaslíkovi fotili, no našli sa aj takí, ktorí ho neskôr poškodili. A tak
ho jeho autori museli opraviť, keďže sa tešil mimoriadnej obľube detí. Neskôr
na sídlisku pri snežnom trpaslíkovi pribudlo aj snežné iglu. Schovávali sa v

Snežného trpaslíka a iglu
postavila Miroslava Dvorščáková so synom
Teom a jeho kamarátkou Adelkou

ňom tí najmenší.
Zo snehu sa tešila aj rodina Stecenková zo Svidníka. Na ich dvore vyrástol
veľmi milý snehuliak.
Nuž a veľkého snehuliaka pri ceste majú aj v obci Havranec. Postavil ho Matej
Riško.
(pn)

Snehuliak na dvore rodiny Stecenkovej

Snehuliak Mateja Riška v Havranci

inzercia

Kto daroval krv
V stredu 20. januára prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej
nemocnice darovať krv 33 bezpríspevkových darcov:
Marek Bochmač (16), Mária Volčková (39), Peter Volčko (48), Zuzana Gocová (11), Martin Goc (prvodarca), Martin Goc (53), Jozef Spišák (16), Maroš
Červeňák (51), Branislav Kasarda (13), Alojz Servanský (37), Zuzana Konárová (14), Ján Micenko (64), Ľuboslav Hmurčík (79), Peter Vook (11), Martin
Ragan (29), Slavomír Petra (45), Tatiana Kostilníková (4), Radoslav Kundrat
(5), Ľuboš Kosť (5), Marián Lazor (23), Dávid Kocák (3), Nikola Kocáková (5),
Damián Šlang (prvodarca), Juraj Gibej (51), Alena Drozdová (38), Dominik
Sekeľ (11), Marián Mikitka (9), Peter Makara (30), Iveta Makarová (30), Tobiáš
Tkáč (5), Michal Giba (55), Viktor Paňko (4), Martin Slivka (29).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE
JANUÁR: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku.
Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
30. a 31. januára: MUDr. E. Prusáková - Chotčanská 100/16 v Stropkove.
Kontakt: 054/742 40 86.
Stomatologické pohotovostné služby sú cez víkendy a štátne sviatky od 8.00
do 12.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR:
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti:
054/786 05 38.

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA
PRAVOSLÁVNY CHRÁM
Na základe Uznesenia vlády SR a platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa bohoslužby konajú do 7. februára 2021 bez účasti verejnosti.
Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Drahí veriaci, počas obmedzenia verejných bohoslužieb sme s vami prostredníctvom prenosu z Chrámu Božej múdrosti. Modlite sa za nás! Žehnáme vám
z Pánovho chrámu.
Pondelok 25.1.: 17.00 + Ján, Anna, Michal, Ján, Juraj (panychída), + Michal
P / * Annamária s rod., Utorok 26.1.: 17.00 * Štefan (uzdravenie), * Juraj,
Helena, Ivan, Katarína, Streda 27.1.: 17,00 * Vierka s rod., * Mária s rod.,
* Alexander (uzdravenie), Štvrtok 28.1.: 8.00 + Imrich K., + Michal, Michal,
Paraska, Piatok 29.1. - voľnica od mäsa: 17.00 + Michal a Júlia, + Stanislav
a Zora, + Michal a ost. z rod. Džuganovej (panychída), Sobota 30.1.: 8.00 +
Michal H. (panychída), + Mária H., Nedeľa 31.1.: 9.00 * Za farnosť, * Radoslav,
Tatiana, Radoslav, Soňa, * Dávid.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Sväté liturgie sa slávia na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva
SR bez účasti veriacich.
Pondelok 25.1.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Stelu, Utorok
26.1.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a Helenu, Streda 27.1.:
17:00 + Peter (40 dňová), Štvrtok 28.1.: 7:00 + Jána, Annu, Annu, Petra, Máriu,
Petra a Michala z rod. Brudňákovej, Piatok 29.1.: 17:00 + Peter Kuderjavý,
Sobota 30.1.: 7:00 + Michal, Nedeľa 31.1.: 9:00 Za farnosť.
Hramoty na zádušné soboty si môžete obnoviť na tel. čísle 0911 711 179.
Ďakujem, o. Pavol
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. Môžete si pozrieť aj webovou stránku www.jw.org. Pokiaľ
budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie údaje získate
na tel. čísle 0918 178 485.

o d 2 5 . j a n u á r a 2 0 21
HAJDUKOVÁ, Michaela Ella:
Berlínske hviezdy.
Bratislava, Motýľ 2020.
431 s.
Zlaté dvadsiate roky v Berlíne.
Lina je žurnalistka. Pozná Dietrichovú, Fröhlicha i všetkých dôležitých ľudí z filmovej i divadelnej
brandže.
Keď sa Berlín začína obliekať do
nacistických vlajok, je pri tom a svrbia ju prsty. Vlastnou šikovnosťou
sa dostane až do blízkosti vodcu.
Jej pero je ostré a ona je príliš
mladá. I ju na istý čas strhnú idey a
program národných socialistov.
Jedna noc s vôňou ohňa však
zmení jej život. Reichstag horí a
ona trhá zlatý hákový kríž na svojom krku. A stretáva Reinnharda.
Aristokrat a člen SS si zaumieni
dostať drzú novinárku, v ktorej klíči
nenávisť. Tu uhasí len pravda. No
potrvá dlho, kým si z tvárí strhnú
masky.

CZOBOROVÁ, Zora
Zora Czoborová sa narodila 25. januára 1967. Je jedna z najlepších fitnesiek
na Slovensku. Vyštudovala FTVŠ UK v Bratislave. Po skončení školy sa začala
amatérsky venovať fitnesu a aerobiku. Stala sa majsterkou sveta v aerobiku
v roku 1994 v Pretórii. V roku 1998 ukončila profesionálnu kariéru. V roku
1997 otvorila športové centrum ZORA FIT, kde pôsobila ako manažérka. Od
roku 2000 vlastní fitnes ZORACENTRUM. Je autorkou viacerých náučných
videokaziet s tematikou cvičenia. Získala certifikáty a diplomy v oblasti fitnesu
a aerobiku. Pravidelne organizuje fit pobyty pre pokročilých, ale aj úplných
začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť správne technicky cvičiť najúčinnejšie
cviky a zdravo stravovať.

BURNS, Robert (25.1.1759-21.7.1796)
Významný škótsky básnik, ktorý prispel k romantizácii Škótska. Písať začal v
sedemnástich rokoch. Na známe ľudové motívy a piesne vytváral nové texty,
ktoré súviseli s jeho vlastnými zážitkami a skúsenosťami. Okrem melódie si
básnik často vypožičiaval verše. Burns bol v tomto ohľade považovaný za
spolutvorcu ľudovej poézie. Svojimi 200 básňami prispel do hudobnej zbierky
Jamesa Johnsona v Škótskom hudobnom múzeu, čím zatienil aj úsilie samotného iniciátora Johnsona. Najpopulárnejšou Burnsovou básňou - piesňou
je Na staré časy.

- Otec, často cestuješ do zahraničia?
- Áno.
- Tak mi povedz meno nemeckej rieky.
- A ktorej?
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Virtuálna prehliadka časti expozícií v Piešťanoch a vo Svidníku
Z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie na
Slovensku zapríčinenej pandémiou ochorenia COVID-19 sú pre
verejnosť dočasne neprístupné všetky expozície Vojenského
historického múzea.
Vojenský historický ústav si je však vedomý toho, že časti priaznivcov chýba
priamy kontakt s múzeom, a preto sme pre všetkých domácich, ale aj zahraničných priaznivcov slovenskej vojenskej histórie pripravili malý darček. Je
ním virtuálna prehliadka časti expozícií v Piešťanoch a vo Svidníku. https://
virtualna.info/.
Súčasťou virtuálnych prehliadok vyhotovených v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii je prezentácia časti centrálnej expozície Vojenského historického
múzea vo Svidníku, ako aj zbierkových predmetov prezentovaných v stálej
expozícii jednej z hál (H1) Vojenského historického múzea v Piešťanoch,
formou spracovaných technicko-taktických dát 60 zbierkových predmetov.
Nič síce nenahradí neopakovateľnú atmosféru fyzickej návštevy múzejných
expozícií, avšak virtuálna prehliadka expozícií Vojenského historického múzea
v Piešťanoch a vo Svidníku môže aj takto spríjemniť voľný čas. (vhu, pn)

VHÚ k vám domov: Rovnošata čs. legionára v Taliansku v Centrálnej expozícii
Dňa 28. októbra 2018 sme si pripomenuli 100. výročie vzniku
spoločného štátu Slovákov a Čechov - Československa. O jeho
vznik sa v nemalej miere zaslúžili slovenskí a českí vojaci bojujúci počas prvej svetovej vojny v československých légiách
v jednotlivých dohodových štátoch - vo Francúzsku, Rusku a
v Taliansku.
V Centrálnej expozícii Vojenského historického múzea - múzejného oddelenia Svidník môžu návštevníci obdivovať rovnošatu Slováka Jozefa Kudláča,
ktorý bojoval v prvej svetovej vojne v československých légiách v Taliansku
a zaslúžil sa o vznik Československa.
LEGIONÁR Z POVAŽIA
Rovnošatu, pozostávajúcu z klobúka, blúzy a nohavíc, ktorá
je súčasťou zbierkového fondu Vojenského historického múzea
- MO Svidník, získalo vtedajšie Dukelské múzeum vo Svidníku
kúpou z pozostalosti Jozefa Kudláča v roku 1976.
Jozef Kudláč sa narodil v roku 1896 vo Svätom Kríži nad Váhom (v súčasnosti Považany, okres Nové Mesto nad Váhom).
Bol roľníkom. Do služby c. a k. armády nastúpil v júli 1915 v
Bratislave ako pešiak k 72. pešiemu pluku. Dňa 3. decembra
1915 bol zajatý na talianskom fronte. Od 24. mája 1918 pôsobil
v 33. pluku československého vojska v Taliansku. Bol členom
čestnej stráže pri pohrebe generála Milana Rastislava Štefánika
11. mája 1919.
Jozef Kudláč sa v legionárskej rovnošate, spolu s ostatnými
legionármi, zúčastňoval každoročne aj na ďalších pietnych
aktoch na mohyle v Brezovej pod Bradlom. V medzivojnovom
období pracoval sedem rokov v obci Dlhoňa, nachádzajúcej
sa neďaleko Svidníka, ako financ. Tu sa zoznámil so svojou
budúcou manželkou, ktorá pochádzala z vedľajšej dediny Havranec. Narodili
sa im traja synovia. Po siedmich rokoch v Dlhoni sa rodina presťahovala do
obce Sokolovce (okres Piešťany). Obyvatelia Sokoloviec si spomínali, ako sa
každú nedeľu obliekol do svojej legionárskej rovnošaty, v ktorej sa prechádzal
po obci, vyhrávajúc pri tom na heligónke.
ALPSKÝ KLOBÚK
Rovnošata vzor M 1909 pre útočné jednotky československých légií, tzv.

arditov, bola zavedená do výstroja československého zahraničného vojska v
Taliansku v roku 1918. Československí legionári sa od príslušníkov talianskej
armády odlišovali v detailoch. Išlo najmä o rozlišovacie označenie, bielo-červenú bikolóru a pozmenené hodnostné označenie na rukáve. Rovnošata čs.
legionára Jozefa Kudláča pozostáva z klobúka, blúzy a nohavíc a je ušitá z
vlneného materiálu šedo-zelenej farby.
Tzv. alpský klobúk má na prednej strane našitého čierneho sokola a na boku
má osadené kohútie pero, ako aj legionársky odznak na čiapke. Odznak pozostáva zo štyroch samostatných štítov - nad erbom Čiech (dvojchvostý lev)
erb Slovenska (trojvršie s dvojkrížom), po stranách erb Moravy (moravská
orlica) a erb Sliezska (sliezska čierna orlica), ktoré spájal do jedného celku
veniec z lipového lístia. Charakteristickou črtou legionárskeho
znaku je jeho výrazná zovretá forma štyroch štítov, v ktorých
heraldické figúrky sú bez koruniek, čím sa vyjadruje zmysel
odboja revolúcie proti monarchizmu Rakúsko-Uhorska.
LEGIONÁRSKY PODDÔSTOJNÍK
Znak čs. odboja bol v čase prvej svetovej vojny najrozšírenejší
a najpoužívanejší symbol vyjadrujúci myšlienku budúceho Československa. Na golieri sú vpredu našité výložky bielo-červenej
farby s modrým lemovaním v tvare nepravidelného päťuholníka.
Blúza je zošitá z dvoch predných dielov, dvoch chrbtových,
dvoch rukávov a goliera. Na ľavom rukáve nad lakťom je našité
hodnostné označenie - nad sebou päť hodnostných pásikov
bielej farby (obšitých niťou zlatej farby) v tvare „V“. Nad ním je
našitý, fialovou látkou lemovaný, heraldický štítok, v ktorom je
fialovou niťou vyšité číslo pluku 33 a nad ním ČS. Ide teda o
poddôstojníka 33. československého streleckého pluku československého zahraničného vojska v Taliansku.
Blúza je jednoradová so zapínaním na tri rovnošatové gombíky, s otvoreným golierom. Rukávy sú rovné, hladké, dolu bez
manžety a vzadu s prišitým malým rovnošatovým gombíkom. V ramenných
švíkoch sú všité náplecníky pozdĺžneho tvaru, v hornej časti so špicatým zakončením a zapínané na malý rovnošatový gombík pri golieri. Náplecníky sú
bez označenia. Nohavice sú jazdeckého strihu (v stehennej časti rozšírené,
od kolien dolu zúžené).
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