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Je na čase konať - cesta medzi Rakovčíkom a Šarišským Štiavnikom
V rámci päťročnej záruky ju poslednýkrát opravovali vlani v ničí autá i nervy motoristov
novembri. Neprešli ani tri mesiaci a cesta pripomína tankodrom.
Medzinárodný cestný ťah v smere na Poľsko medzi obcami
Šarišský Štiavnik a Rakovčík dáva zabrať autám i motoristom.
Otvorene volajú po ráznych riešeniach.
Strelená pneumatika, ako napríklad
tá na aute krajského a svidníckeho
mestského poslanca Jána Vooka je
len slabým odvarom toho, čo sa v
týchto dierach na ceste pred Svidníkom v smere od Prešova môže stať.
„Čo na to poviem? Tragédia! Tragédia! Tu je večne problém,“ vyhlásil
poľský kamionista. Vlani v novembri
tento úsek medzinárodného ťahu
v rámci 5-ročnej záručnej lehoty
opravila dodávateľská firma. Dnes
je posiaty výtlkmi a nie obyčajnými.
„Je to niekoľko kráterov a dokonca tu
pozeráte na krátery a musíte pozerať
aj hore, aby si niekto iný pomedzi tie
krátery neskrátil cestu rovno oproti
vám,“ pridal svoj postreh Ján Vook.
„Hotová katastrofa. Tiež som vodičom
kamiónu a tadiaľto sa nedá chodiť
bez toho, aby ste niečo neutrhli alebo
aby sa niečo nestalo,“ vyhlásil ďalší
motorista a Ján Vook dodal: „Tento
úsek je pravidelne, opravovaný a
doteraz nevieme príčinu, prečo opäť
tie obrovské výtlky.“
Slovenská správa ciest vie, v čom je
problém. V práci odvedenej pred piatimi rokmi v rámci veľkej rekonštrukcie
vraj nie. „Na základe vizuálneho posúdenia dnešných prejavov deformácie
a poškodenia vozovky je možné
jednoznačne povedať, že prejavujúce
sa poškodenie vozovky je spôsobené
neúnosným podložím. Predpokladanou príčinou je výskyt a prenikanie

podzemných a zrážkových vôd do
podložia cestného telesa v dotknutých úsekoch. Predmetný úsek cesty
sa nachádza vo flyšovom pásme kde
navyše dochádza k nepredvídateľnému prúdeniu spodných vôd, ktoré
ovplyvňujú stabilitu celého cestného
telesa. K stabilite telesa neprispieva
ani extrémne vyťaženie predmetného
úseku štátnej cesty kamiónovou dopravou v smere od Poľskej republiky
a späť - cca 3 000 kamiónov denne,“
vyhlásila hovorkyňa Slovenskej správy ciest v Bratislave Lucia Karelová.
Záruka na dielo však skončila a teraz
musí opravy financovať štát. „Napriek
ukončeniu záručnej doby sme oslovili
zhotoviteľa stavby a v spolupráci s
jeho technikmi budeme hľadať možnosť následnej úpravy. Zároveň SSC
zabezpečuje podrobný inžinierskogeologický prieskum a hydrogeologický prieskum za účelom zmapovania
skutkového stavu a odhalenia javov,
ktoré spôsobujú trvalé opakujúce sa
poškodenia vozovky.
Následne po dohode so zhotoviteľom prebehne definitívna oprava,
ktorú SSC zabezpečí akonáhle
budú vhodné klimatické podmienky,“
povedala Lucia Karelová. Vodiči
nákladiakov, ale hlavne miestni sú
už zúfalí. Poniektorí sú dokonca
ochotní pristať aj na obchádzky, len
aby sa vyhli hrozbe tragédie. „Žiadam
Slovenskú správu ciest, aby okamžite

uzavreli tento úsek vozovky, lebo je v
totálne dezolátnom havarijnom stave,
do doby, kým to neodstránia, aby sa
nič vážnejšie nestalo, ako len strelená
pneumatika.“
Cestári zo Správy a údržby ciest
PSK na základe objednávky od
správcu cesty, teda od Slovenskej
správy ciest, prišli v uplynulý piatok
obrovské výtlky aspoň provizórne
zaplátať. No podľa šoférov to nevydrží
ani niekoľko dní. „V súčasnom období
je z dôvodu zimného obdobia a odstávky všetkých výrobných zariadení,
možné zabezpečovať len nevyhnutné
opatrenia na zabezpečenie zjazdnosti
predmetného úseku. SSC preto
zatiaľ vykonáva dočasné opatrenia
v súčinnosti s regionálnou správou a
údržbou ciest, na základe uzatvorených údržbových zmlúv, a to zasypávaním výtlkov štrkodrvou, aby bola
zabezpečená bezpečná zjazdnosť
daného úseku,“ opísala provizórne
opravy hovorkyňa Slovenskej správy
ciest Lucia Karelová.
Okrem už spomínaného mestského a krajského poslanca za okres
Krajský a mestský poslanec
Ján Vook má s dierami na ceste
osobnú skúsenosť

Svidník Jána Vooka na neúnosnú
situáciu s cestou medzi Rakovčíkom
a Šarišským Štiavnikom poukázala aj
svidnícka mestská poslankyňa Katarína Siváková. Na margo chystanej
opravy, keď to počasie umožní, povedala: „Nemôže to ostať pri tradičnom
vyfrézovaní a vyasfaltovaní! Chce to
rýchlostnú cestu R4, o tom niet pochýb. Lenže tá sa aktuálne a vlastne
už dlhodobo „točí“ len okolo Prešova,
ďalšie úseky sú v nedohľadne. Je na
čase, aby sme všetci z regiónu spoločne zatlačili, spoločne zabojovali,
využili kontakty vládnych politikov z
regiónu na tých vrcholových a nielen
na ministerstve dopravy, ale i vyššie.
Slovensko má záväzky voči Európe
práve aj pri tomto úseku medzinárodnej cesty, a nemalo by sa to brať na
ľahkú váhu. O to väčší a dôležitejší
záväzok je však ten voči vlastným
občanom, a to by už konečne mali
politici prestať brať na ľahkú váhu.
Mesto, okres, kraj, lídri vládnych koaličných strán, začnime, prosím, spolu
a ráznejšie konať,“ vyhlásila Katarína
Siváková.
(ps)
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Vo Svidníku sa začalo učiť viac než 80 percent školákov z prvého stupňa
Meranie teploty pri vstupe do školy, dezinfekcia rúk, povinné
rúška na tvári a celkovo pomerne prísny režim. Od uplynulého
pondelka 8. februára sú otvorené aj školy vo Svidníku.
Vyučovať sa začali žiaci prvého
stupňa základných škôl, otvorené sú
materské školy a určia sa aj študenti
končiacich ročníkov stredných škôl vo
Svidníku. Vedúca Odboru školstva, kultúry, športu a mládeže Mestského úradu
vo Svidníku Erika Červená potvrdila, že
v pondelok 8. februára Mesto Svidník
ako zriaďovateľ na základe rozhodnutia
ministerstva školstva obnovilo prezenčnú formu vyučovania vo všetkých materských školách, taktiež vo všetkých
základných školách na prvom stupni.
„Obnovili sme individuálne vyučovanie
v základnej umeleckej škole pre žiakov
prvého stupňa, okrem predmetov spev
a hra na dychový nástroj, obnovili sme

núť žiakom základných škôl možnosť
nadobudnúť, prípadne upevniť si
vedomosti, zručnosti, schopnosti a
spôsobilosti, ktoré si nedostatočne
osvojili počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách.
Súčasne bude ich cieľom pomôcť
vyrovnať rozdiely medzi žiakmi, ktoré
vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku
nedostatočného zapojenia časti z
nich do dištančného vzdelávania.
Jarné školy vytvoria priestor na realizáciu takých vyučovacích predmetov,
ktoré sa vzhľadom na ich charakter
nedali realizovať dištančnou formou
vzdelávania, avšak ich zvládnutie je
nevyhnutné pre dosahovanie cieľov

prevádzku všetkých školských klubov
detí a zariadení školského stravovania,“
vyhlásila Erika Červená a poskytla nám
aj údaje o počtoch detí, ktoré do škôl
nastúpili. „Od pondelka 8. februára
nastúpilo do MŠ 211 detí a do ZŠ 310
žiakov, čo predstavuje percentuálne 60
% v MŠ a 80 % v ZŠ, niektoré triedy
mali dochádzku aj 100 %, v iných bol
nižší počet prítomných detí a žiakov.“
V závislosti od epidemiologickej situácie v regióne Mesto Svidník pripravuje
počas jarných prázdnin od pondelka
22. do piatku 26. februára „jarné školy,“ ktoré budú organizované na báze
dobrovoľnosti.
„Zámerom jarných škôl bude poskyt-

vzdelávania. V neposlednom rade
môžu jarné školy uľahčiť návrat žiakov
do škôl a ich opätovnú adaptáciu na
školské prostredie, podporiť ich socializáciu a sprostredkovať kontakt s
rovesníkmi, ktorý u nich dlhšie obdobie
absentoval,“ opísala zámer tzv. jarných
škôl vedúca Odboru školstva, kutúry,
športu a mládeže Mestského úradu vo
Svidníku Erika Červená, podľa ktorej
pri organizácii jarnej školy platia v
oblasti testovania, vytvárania skupín a
podobne tie isté pravidlá ako pre školy
a školské zariadenia určené rozhodnutím ministerstva školstva, platnými
uzneseniami vlády, vyhláškami ÚVZ a
Covid automatom.

„V našom meste je zatiaľ veľký záujem zo strany zákonných zástupcov o
„jarné školy,“ uvidíme, aká bude epide-

miologická situácia v ďalšom týždni, či
budeme môcť realizovať „jarné školy,“
skonštatovala Erika Červená.
(ps)

„Je to super, doma už bola nuda!“
Do školy sa už tešili a po dlhej prestávke do nej aj s radosťou nastúpili aj
(zľava) Martin Bokšanský, Martin Drimák a Adam Šatník. Prví dvaja deväťroční
štvrtáci a ten tretí desaťročný štvrták zo Základnej školy na Komenského ulici
vo Svidníku sa s nami podelili o svoje dojmy. „Je to super. Konečne sme sa
mohli stretnúť s kamarátmi a aj to učenie je lepšie ako doma,“ zhodli sa traja
štvrtáci, podľa ktorých už doma bola nuda. „Učili sme sa on-line, celkom sa
dalo, ale v škole je to lepšie. Aj na tie rúška sme si zvykli, čo už... inak sa nedá,“
povedali chlapci, keď sme ich stretli pri odchode zo školy v uplynulý piatok 12.
februára napoludnie.
(ps)
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Svidníčanka Silvia Koudelková pred koronou
a chaosom „ušla“ do teplého Egypta
Poznáte ten pocit, keď vám niekedy už všetko lezie na nervy?
Najmä v tomto období zúriaceho vírusu, ktorý nie a nie opustiť
tento svet, by ste sa najradšej niekde vyparili. A presne to spravila Svidníčanka Silvia Koudelková. Zavrela bar, ktorý vlastní,
zbalila kufre a spolu so svojimi kamarátkami sa vybrala k nádhernému azúrovému moru. Za oázou pokoja v týchto hektických
dňoch si vybrala pamiatkami preslávený Egypt.
V EGYPTE JE 26°C A JAHODA JE JAHODOU
Väčšina našincov si Egypt ako cieľ svojej dovolenky vyberá v letnom dovolenkovom období. Egypt totiž láka prekrásnym morom a tamojším podmorským
svetom. Rovnako táto pohostinná arabská krajina ponúka zaujímavé poznávacie zájazdy k tisícročným pamiatkam, ako sú svetoznáme pyramídy, údolie
Nílu, Luxor, rovnako ako leňošenie pri mori s all inclusive komfortom.
Svidníčanka Silvia Koudelková však na Egypt nedá dopustiť ani v tomto období. Vôbec nepotrebuje mať vrchol dovolenkovej sezóny. Za teplom a hlavne
pokojom od koronavírusu tu doslova „ušla“ v týchto na Slovensku chaotických
dňoch. „Ja už som plánovala odísť v novembri a počkala som si, či otvoria
bary aspoň v decembri, keďže to bolo stále prísnejšie a prísnejšie, tak
som si povedala v januári papierovo ukončím celý rok a idem do Egypta,“
priznala Silvia Koudelková a dodala: „Lákalo ma to preto, lebo sledujem
rôzne stránky, kde pridávajú
príspevky a fotky ľudia z
Čiech a zo Slovenska, ako trávia čas Egypte. Aký je tu kľud,
pokoj, teplo. Najlepší balzam
na nervy, na koronu. Mám tu
strašne veľa známych. Ide o
dlhoročných známych, a tak
som im napísala a zisťovala
ceny, čo by bolo pre mňa
najlepšie.“
Silvia Koudelková dlho neváhala. Zmapovala si situáciu v
Egypte a mohla konať ďalej.
Zistila si priamy let do Hurghady z
Budapešti za pár eur tam aj späť.
„A úplne lacné ubytovanie blízko
centra na mesiac za dvesto eur
na osobu. Tak som si povedala idem! Strava je tu lacná, ovocie
či zelenina oveľa chutnejšie ako
u nás. Jahoda je jahodou, banán
banánom. Priniesli sme si slaninu,
klobásy, tvaroh, bryndzu, kyslú kapustu... Varíme si slovenské jedlá.
Je tu teplo 25 a 26°C. V tieni trochu
pofukuje vietor, čo nám vôbec nevadí a more má 24° C, čo je úplne
perfektné,“ dodala Silvia, ktorá už
bola v Egypte v každom mesiaci v
roku. „Povedali sme si však, že najlepšie, čo môže byť, je fakt január
či február, keď je u nás zima. Ľudia
nám posielajú fotky v čiapkach a
šáloch a my sa tu vyhrievame na
slniečku,“ doplnila Silvia.
Opísala nám aj samotné cestovanie. „Cestovalo sa nám perfektne,
žiadne rady nikde ani na letisku
ani v lietadle nebolo veľa ľudí.
Proste úplná paráda. Veľmi nám
to vyhovuje, že na pláži nie je veľa
ľudí, akurát Rusi sú všade. Je tu aj
veľa Čechov a Slovákov, ktorých
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Svidníčanka Silvia Koudelková pred koronou
a chaosom „ušla“ do teplého Egypta
stretávame v reštaurácii Praha. Majiteľka je moja veľmi dobrá kamarátka.
Poradila nám, na ktorú pláž máme chodiť, dala nám kartičky a pláž máme
za 2 € na deň,“ opísala Silvia.
***
ČAS TRÁVIA AKTÍVNE
Spomínaná Svidníčanka je už v Egypte mesiac. A tento čas sa spolu so
svojimi priateľkami, najmä Katkou Mikulovou, snaží tráviť aktívne. Naplánovali
a absolvovali už aj niekoľko výletov. Boli na štvorkolkách, Safari či potápať sa.
„Niekedy by sme si za privátnu loď museli doplatiť 200 eur. Teraz sme sa
potápali a celá loď bola úplne naša. Jednoducho paráda,“ doplnila Silvia,
ktorá sa v čase nášho rozhovoru chystala na výlet do Káhiry. „Ďalší výlet
je Káhira, pretože aj keď som v Egypte asi po 30-ty krát, ten výlet som
nikdy neabsolvovala. Stále tam išiel preplnený autobus nejakých 8 hodín,
ale teraz sa teším. Ideme len piati s česky hovoriacim kamarátom, takže
tam budeme za nejakých 5 hodín. Nebude tam veľa ľudí, takže určite si
porobíme aj pekné fotky a výlet nám robia podľa našich predstáv, takže
pôjdeme aj na plavbu p o Níle.“
***
TAMOJŠIE CENY SÚ LÁKADLOM
Keďže v Egypte nie je aktuálne turistická sezóna, odzrkadlilo sa to aj na
tamojších cenách. „Ceny za všetko sú polovičné a Egypťania sú strašne
zlatí. Veľmi si nás vážia. Ešte viac ako pred vypuknutím koronavírusu.
Vážia si každého jedného turistu, urobia pre nás všetko, čo len nám
vidia na očiach. Nikdy som nezažila to, že sama si môžem povedať, na
aký výlet chcem ísť, čo všetko chcem vidieť, všetko robia podľa nášho
priania a želania. Fakt sú vďační za každého jedného turistu, ktorý navštívi Hurghadu,“ skonštatovala Silvia, ktorá situáciu s koronavírusom na
Slovensku vníma ako veľmi stresujúcu a chaotickú. Aj to bol dôvod k tomu,
aby si zbalila veci a vydala sa za pokojom. „Situácia na Slovensku je podľa
mňa veľmi stresujúca. A stres a strach ľudí z počúvania správ situáciu

ešte zhoršuje. Všetkým by som odporúčala a priala, keď môžu, nech
prídu do tepla. Je tu kľud, pokoj, teplo. Oni tu koronu neriešia, aj keď
majú pravidlá. Rúška, dezinfekcia je aj tu. Lehátka dezinfikujú pravidelne
a keď ideme do marketu nakupovať, pomerajú aj teplotu.
Všade sú dezinfekčné prostriedky na ruky, ale dá sa tu sedieť na terase
a tam rúška netreba. Keď sa nám nechce ísť večer von, tak si zahráme
karty alebo človeče. Upratujeme alebo varíme, máme aj svoju práčku,
tak perieme. Chodíme večer po nákupoch. Obchody sú otvorené do 23.
hodiny, reštaurácie do 24. hodiny a diskotéky do 3. ráno Každý tretí deň
si ideme na masáž, perfektnú masáž, ktorá nás vychádza na 8 dolárov
celé telo, tvár, hlava, všetko... Plánujeme ísť ešte na výlet loďou na
Orange Beach. Boli sme v Delfináriu na show. Máme aj veľmi pekné fotky
s delfínmi,“ opísala Silvia, ktorá si vychutnáva aj tamojšiu stravu. Dokonca
boli aj na miestnom trhu, kde predávajú čerstvé ryby a hydinu.
***
MIESTO, KDE ČLOVEK PRÍDE NA INÉ MYŠLIENKY
Silvia so svojimi kamarátkami sa na Slovensko plánovali vrátiť 20. februára.
Ale veľmi intenzívne vnímajú situáciu doma a tá sa akosi nikam nepohla a
vírus tu stále zúri. „Akurát dnes riešime, že si letenku preložíme, pretože
situácia na Slovensku sa nám nepáči a byť v karanténne 14 dní je masaker! To si radšej zostaneme na pláži a domov plánujeme prísť, keď sa
to trošku ukľudni, lebo si myslím, že bar tak skoro neotvorím,“ priznala
Silvia a zároveň sa pousmiala, že vôbec nemá problém vybaviť ubytovanie a
letenku komukoľvek, koho situácia na Slovensku už nebaví. „Nemám s tým
vôbec žiaden problém. Tu človek príde na iné myšlienky. Je to úplne
iný svet ako doma. Ľudia sú tu usmiatí, úctiví, vďační, žiadna závisť
a zákernosť. Nemám pocit, že je tu korona. Pocit mám len vtedy, že je
korona, keď sa mi oni sťažujú, že majú malé tržby, lebo je tu málo ľudí.
Egypťania stále sledujú správy, kedy aké lietadlo priletí a kedy priletia
Rusi, kedy Ukrajinci, kedy Poliaci, kedy Nemci a vedia, že už bude lepšie
a budú mať tržby. Ale v Egypte stále na biznis bol január a február slabý
každý rok,“ dodala Silvia.
Táto energická Svidníčanka nám porozprávala aj zopár príhod. Zaujímavosťou je, že v Egypte si v týchto dňoch turisti miestami pripadajú ako slávne
celebrity. Tamojší obyvatelia si ich totiž veľmi radi fotia. „Všetci sa tu chcú s
nami fotiť, najmä malé deti. A cele egyptské rodiny. Len podpisy nepýtajú,“ pousmiala sa Silvia a dodala, že najčastejšie používaným slovom je
Habibi. „A tak volám aj moju sladkú kamarátku Katku, ktorá tu prišla so
mnou. Moje Habibi, čo v preklade znamená moje zlato.“
Silvia Koudelková v závere dodala, že koronavírus v Egypte veľmi necítiť.
Akurát je zakázané fajčiť šišu. „Ale v každom obchode, keď tam prídete,
tak vám ponúknu kávu alebo čaj,“ uzavrela Silvia.
(ks)
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Napriek pandémii sa nebojí cestovať
Napriek výraznému útlmu v predaji zájazdov sa poniektorí Slováci neboja cestovať aj v čase pandémie. Príkladom je Zuzana
Gajdošová z nášho regiónu. Za cieľ svojej dovolenky si vybrala
exotickú krajinu Mexiko. V Severnej Amerike so svojim priateľom
strávila pár dní.
„Exotická krajina ako Mexico - Cancun je v týchto časoch ako stvorená na načerpanie novej energie a chuti do života,“ povedala Zuzana
Gajdošová a dodala: „Aj keď si uvedomujem situáciu okolo tohto obdobia, určite nikomu z nás nerobí dobre počúvať od rána do večera,
aké to je zlé, a preto zmena prostredia mi veľmi pomohla. Keď sa nám
naskytla príležitosť vycestovať nezaváhali sme ani na chvíľu. Doslova
sme odleteli z dňa na deň. Určite som mala väčší rešpekt ako inokedy
počas cestovania nakoľko sa tie opatrenia a situácia mení, ako doma
tak aj vo svete, fakt veľmi rýchlo. Moje obavy boli zažehnané hneď, keď
som prešla všetkými kontrolami a sedela som už spokojne v lietadle a
smerovala do cieľovej destinácie.“
Zuzana Gajdošová hovorí, že v zahraničí sa veľa toho nezmenilo, teda
okrem rúšok, merania teploty a dezinfekcii na každom mieste. „Taktiež aj
na letiskách. Všetko funguje ako má, hoci v akom takom obmedzenom
režime. Na letiskách je málo ľudí, to čo inokedy trvalo hodinu dve, aby
ste sa dostali na rad, teraz to trvalo fakt pár minút,“ dodala Zuzana.
Mexico je podľa nej priam ideálna destinácia na prečkanie korony. „Výborne
naladení ľudia, samé vysmiate tváre a srdeční Mexičania. Ako by sme
sa preniesli späť v čase ešte pred pandémiou. Bolo to veľmi príjemné
spestrenie. Máte pocit, že korona sa Vás prestane týkať v okamihu, keď
vypnete televízor či mobil,“ doplnila Zuzana, ktorá cestovanie doslova miluje.
„Ja osobne cestovanie milujem! Je to pre mňa tá najlepšia terapia. Ces-

tovanie ma nadchlo a pohltilo natoľko, že som sa na základe získaných
znalostí a niekoľko ročnej praxe v tomto odbore rozhodla otvoriť si svoju
cestovnú agentúru a ponúkať svoje nadobudnuté skúsenosti ľuďom a
pomôcť im pri výbere tej správnej dovolenky.“
V závere nášho krátkeho rozhovoru Zuzana dodala: „Každému odporúčam,
ak mu to situácia (či už finančná, rodinná, osobná) dovoľuje nech cestuje,
spoznáva a užíva si život. Veď predsa, keď raz budeme starí nebudeme
ľutovať čo sme spravili, ale to, načo sme nemali odvahu.“
(ks)
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Keď sú dvaja šťastní, krv dostane tretí! - takto svidnícka
nemocnica pozýva zamilovaných na darovanie krvi
Keď sú dvaja šťastní, krv dostane tretí! Takto vyzývajú hematologicko-transfúziologické oddelenia siete nemocníc Svet zdravia,
vrátane svidníckej nemocnice, všetky zamilované dvojice, aby
prišli darovať krv. Napriek pandémii sa v nemocniciach stále
operuje a zdravotníci potrebujú ošetriť akútnych pacientov.
Krvi je však málo.
Pri príležitosti sv. Valentína pre
zaľúbencov, ktorí prišli krv darovať
spoločne, preto v nemocniciach pripravili špeciálny darček. Všetky páry
dostali červené zamilované rúška s
nápisom LO-VE. Spoločnú fotku vo
valentínskych rúškach môžu zdieľať
na sociálnych sieťach s odkazom
#valentinnatransfuzke.
Vo svidníckej nemocnici sa valentínske darovanie krvi konalo v stredu 10.
februára a bude prebiehať ešte 17.
februára v čase od 7.00 do 11.00 h.
„Čo keby si tento rok pre svojho
partnera/ku nekupoval/a sladkosti
v tvare srdiečka, červené ruže,
voňavky či prestal/a na internete
gugliť ten zaručene najoriginálnejší darček?
Prejavte si tento rok lásku s priateľkou či manželom tak, že ju pošlete ďalej! Darujte spoločne kúsok

seba tam, kde je to veľmi potrebné
a kde niekomu inému dáte šancu
znova žiť. Darujte spoločne krv,“
vyzýva sieť nemocníc.
Počet darcov pre pandémiu koronavírusu značne klesol a nemocnice
potrebujú doplniť zásoby krvi pre pacientov, u ktorých dochádza k veľkým
stratám krvi, napríklad onkologickí
pacienti, mamičky s ťažkým pôrodom
či akútne úrazy. Nemocnice potrebujú

Krv prišli darovať aj títo študenti Adam Kačmár a Lívia Ducárová

krv všetkých krvných skupín, výrazný
nedostatok však evidujú najmä s
negatívnym Rh faktorom. V období
okolo sv. Valentína chcú osloviť najmä zamilované dvojice. Nemocnica
však, samozrejme, uvíta aj ostatných
darcov.
Z epidemiologických dôvodov
pre maximálnu bezpečnosť darcov
je potrebné sa na darovanie krvi
objednať telefonicky. Pre svidnícke
hematologicko-transfúziologické oddelenie je darcom k dispozícii číslo
054/7860 443.
Aké pravidlá platia pre darcov
krvi v súvislosti s COVID-19?
Darca, ktorý prekonal COVID-19 alebo akúkoľvek inú infekciu dýchacích
ciest či zápal pľúc, nemôže
darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení.
Darca, ktorý bol v kontakte s
chorým človekom nakazeným
koronavírusom, nemôže darovať krv 14 dní od posledného

kontaktu s týmto chorým.
Darca krvi, ktorý absolvoval očkovanie proti ochoreniu COVID-19, nemôže darovať krv 14 dní po očkovaní.
Darca, ktorý pracuje v zahraničí alebo
býva v zahraničí a denne prechádza
cez slovenské hranice, je vyradený
z darovania krvi a jej zložiek do
odvolania.
Darca, ktorý sa vrátil zo zahraničia,
zostáva v karanténe a nemôže darovať 14 dní krv, aj keď sa cíti zdravý
a nemá žiadne ochorenie dýchacích
ciest.
Zoznam hematologicko-transfúziologických pracovísk siete nemocníc
Svet zdravia, odberné dni a časy i
telefonický kontakt nájdu záujemcovia na stránke www.procare.sk/
darujemkrv/.
Rovnako tam nájdu aj mnoho
užitočných informácií ohľadom darovania krvi.
„Ďakujeme, že lásku pošlete ďalej,“
odkazujú darcom nemocnice.
(jf)

Za červenú tekutinu fľaša červeného...
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Hasiči v regióne sa minulý týždeň poriadne nezastavili,
sneh komplikoval hlavne dopravu
Poriadne rušný týždeň majú za sebou hasiči z regiónu Svidníka
a Stropkova. Výdatné snehové nádielky zasiahli aj náš regióne,
čo prinieslo veľké problémy hlavne na cestách.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v
Prešove Miroslava Knišová v rozhovore pre naše noviny zhrnula výjazdy
hasičov zo Svidníka a Stropkova od
pondelka 8. februára do piatku 12.
februára. „V priebehu pondelka 8.
februára zasahovali príslušníci
Hasičského a záchranného zboru
(z hasičských staníc Stropkov, Giraltovce a Svidník) v rámci okresov
Svidník a Stropkov celkovo 7-krát.
Išlo predovšetkým o technické
zásahy, ako bolo odstraňovanie
spadnutých stromov z cestných
komunikácií, v jednom prípade išlo
o dopravnú nehodu. Zasahovalo
celkovo 22 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru so 7 kusmi
hasičskej techniky,“ informovala
Miroslava Knišová s tým, že vážnejšia
dopravná nehoda sa v pondelok 8.
februára stala v katastri Kračúnoviec
okolo pol ôsmej ráno. „Bola to dopravná nehoda osobného auta a
nákladného auta. Na mieste udalosti zasahovali traja príslušníci
Hasičského a záchranného zboru
(z hasičskej stanice Giraltovce) s
jedným kusom hasičskej techniky,
ktorí zabezpečili havarované vozidlá proti vzniku požiaru a zachytávali malé množstvo uniknutých
prevádzkových kvapalín. Po zdokumentovaní dopravnej nehody
PZ SR zasahujúci hasiči očistili
vozovku od nečistôt spôsobených
dopravnou nehodu a vrátili sa späť
na základňu. V dôsledku dopravnej nehody nedošlo k žiadnym
zraneniam,“ skonštatovala krajská
hovorkyňa hasičov a zhrnula nám
utorok 9. februára.

„V priebehu utorka 9. februára
zasahovali príslušníci Hasičského
a záchranného zboru (z hasičských
staníc Stropkov, Svidník) v rámci
okresov Svidník a Stropkov celkovo 6-krát. Vo všetkých prípadoch
išlo o technické zásahy - odstraňovanie spadnutých stromov z
cestných komunikácií. Zasahovalo
celkovo 20 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru so 6 kusmi
hasičskej techniky,“ skonštatovala
Miroslava Knišová s tým, že veľmi
podobná bola v okresoch Svidník
a Stropkov aj streda 10. februára.
„V priebehu stredy 10. februára
zasahovali príslušníci Hasičského

a záchranného zboru (z hasičských staníc Stropkov, Svidník) v
rámci okresov Svidník a Stropkov
celkovo 8-krát. Rovnako ako deň
predtým išlo predovšetkým o technické zásahy ako odstraňovanie
spadnutých stromov z cestných
komunikácií, v jednom prípade išlo
o dopravnú nehodu. Zasahovalo
celkovo 26 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru s 9 kusmi
hasičskej techniky.“
K strede 10. februára patrí aj večerná
dopravná nehoda osobného auta v

Osobné motorové vozidlo v obci
Staškovce sa nachádzalo v priekope, vodič
bol už mimo vozidla a bez zranení

katastri Staškoviec v okrese Stropkov.
„Po príchode na miesto udalosti
bolo zistené, že osobné motorové
vozidlo sa nachádza v priekope,
vodič bol už mimo vozidla a bez
zranení. Na mieste udalosti zasahovali 3 príslušníci Hasičského a
záchranného zboru (z hasičskej
stanice Stropkov) s jedným kusom
hasičskej techniky, ktorí zabezpečili havarované vozidlo proti vzniku
požiaru a úniku prevádzkových
kvapalín.
Po zdokumentovaní dopravnej
nehody PZ SR zasahujúci hasiči zabezpečili vyslobodenie havarovaného vozidla z priekopy za pomoci
lanového autonavijáku a vrátili sa
späť na základňu,“ povedala pre
naše noviny hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného

zboru v Prešove Miroslava Knišová a
zhrnula nám aj štvrtok 11. februára.
„V priebehu štvrtku 11. februára
zasahovali príslušníci Hasičského
a záchranného zboru (z hasičských
staníc Stropkov, Giraltovce a
Svidník) v rámci okresov Svidník
a Stropkov celkovo 13-krát. Išlo
predovšetkým o technické zásahy
ako odstraňovanie spadnutých
stromov z cestných komunikácií, v
dvoch prípadoch išlo o poskytnutie
súčinnosti Zdravotnej záchrannej
službe. Zasahovalo celkovo 46 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru s 15 kusmi hasičskej
techniky.“
No a v uplynulý piatok 12. februára
do 10. hodiny zasahovali hasiči pri
odstraňovaní spadnutých stromov
v okrese Stropkov raz. „Na mieste
udalosti zasahovali 4 príslušníci
Hasičského a záchranného zboru
s 1 kusom hasičskej techniky,“
uzavrela krajská hovorkyňa hasičov
Miroslava Knišová.
(ps)

Hasiči zasahovali pri odstraňovaní
spadnutých stromov
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Technické služby mesta Svidník dostali zabrať,
odstraňovali aj popadané stromy
Poriadny nápor sme minulý týždeň zažívali všetci, ktorí sme
museli vyjsť zo svojich príbytkov za prácou či inými povinnosťami. Husté sneženie počas niekoľkých dní za sebou dalo zabrať
každému, motoristom zvlášť.
Zabrať dostali cestári, ale i pracovníci Technických služieb mesta
Svidník, ktorí majú na starosti údržbu
miestnych komunikácií a chodníkov.
Potvrdil to aj riadietľ Technických
služieb mesta Svidník Lukáš Dubec.
„V zimnej údržbe pracuje 18 pracovníkov, ktorí sa striedajú v dvoch
smenách. Čiže ideme v podstate
nepretržite.
Kolegovia, ktorí pracujú na sekcii
odpadového hospodárstva, im po
dokončení svojich činnosti pomáhajú. Všetci, ktorí sú k dispozícii
momentálne ťahajú nadčasy tak,
aby sme vedeli mať v teréne všetku
techniku,“ ozrejmil Lukáš Dubec,
podľa ktorého môžu Svidníčania v
teréne vidieť dve multicary M25 s
radlicou a sypačom, jeden multicar
s radlicou, auto Zebra s radilcou a
sypačom, tri traktory s radlicou s
predným náhonom, dva traktory s

radlicou, jeden čelný nakladač kĺbový, jeden čelný nakladač s otočou,
jednu ručne vedenú metlu a jednu
ručne vedenú snežnú frézu. „Stroj
metlu a frézu sme dokupovali na

úzke chodníky, kde sa nedostane
technika. Do terénu sme vybrali
aj záložný traktor. V týchto úsekoch sú nápomocní aj pracovníci
na Malých obecných službách a
Aktivační pracovníci. Cez víkend
pred dvoma týždňami sme, žiaľ,
mali vážnu poruchu Multicar M25
s posypom. Náhradné diely nám
prišli v stredu okolo obeda. Naši
mechanici potiahli nočnú,
aby sa nám ju podarilo
vrátiť späť do výkonu,“
opísal situáciu Lukáš Dubec
a dodal: „Výrazne nám chýbajú dvaja kolegovia, ktorí
sú nosným pilierom zimnej
údržbe. Týmto im želám
skoré uzdravenie.“
Nie je žiadnym tajomstvom,
že svidnícke Technické služby mesta disponujú prevažne staršou technikou,

tú novú dopĺňajú len veľmi pomaly,
hoci predsa len. Je jasné, že staršia
technika si vyžaduje častejšie opravy.
„Väčšinou si dokážeme opraviť
vo vlastnej réžii. Zaujímame sa
však aj o novú techniku. určite
by sme chceli stroj na chodníky.
Väčšina novších strojov, ktoré sú
ekvivalentom k Multicar M25 sú
širšie, čo spôsobuje obmedzenú
použiteľnosť, keďže sa na viaceré
chodníky nedostane,“ upozornil nástrahy nákupu novej zimnej techniky
riaditeľ Technických služieb mesta
Svidník Lukáš Dubec.
Jeho kolegovia museli napríklad v
uplynulý štvrtok pomáhať s odstraňovaním popadaných stromov, napríklad na Ulici Mládeže. V ten deň tam
strom pod náporom snehu spadol na
auto a rovnaké prípady boli vo štvrtok
11. februára zaznamenané aj v areáli
nemocnice a v areáli lesoparku pri

Riaditeľ Lukáš Dubec

Popadané stromy narobili paseku v Lesoparku...

Snehová nádielka poriadne komplikovala život aj Svidníčanom.
Technické služby museli odstrániť popadané stromy...

letisku zas popadané stromy poškodili
jeden z altánkov.
Riaditeľ Technických služieb mesta
Svidník v tomto zimnom období adresuje Svidníčanom aj jednu prosbu,
ktorej splnenie výrazne uľahčí zimnú
držbu ciest či chodníkov. „Týmto prosíme občanov o spolupatričnosť
s pracovníkmi TSMS a pomoc pri
prácach okolo svojich vozidiel.
Veľkou pomocou je, ak sneh od
svojich aut vyhadzujete na zelené
plochy, nie k vedľajšiemu autu,
kde sa zužuje priestor na parkovanie. Ak je to možné, neparkujete
„zapichnutí“ do chodníka, vtedy
je problém s čistením chodníkov
mechanizmami. Ohľaduplnosť a
tolerantnosť pomôžu nám všetkým
lepšie zvládnuť toto náročné obdobie,“ uzavrel v rozhovore pre naše
noviny riaditeľ Technických služieb
mesta Svidník Lukáš Dubec. (ps)
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Nová nemocnica dostala názov - Nemocnica arm. gen. L. Svobodu
Život obyvateľov Svidníka bol aj po jeho definitívnom oslobodení nesmierne ťažký. V tomto čase bola v našom kraji vysoká
chorobnosť na tuberkulózu, a preto bol vďaka medzinárodnej
organizácii UNRRA postavený v areáli nemocnice pavilón na
liečbu tuberkulózy. Pavilón bol dokončený v roku 1951.
Nakoľko však v Prešovskom kraji nebolo odborníkov na liečbu tejto choroby
(okrem jedného v Prešove a jedného v Humennom) bol pavilón využitý na
zriadenie štyroch oddelení nemocnice - interného, chirurgického, detského
a pôrodnice. Bolo to núdzové zariadenie, ako príklad - detské oddelenie
pozostávalo z jednej izby na internom oddelení.
Spomína na prvé začiatky svojej práce vo Svidníku MUDr. Vasiľ Gmiterko.
Prišiel som do Svidníka v roku 1952. Práca v ambulancii bola vtedy oveľa
ťažšia ako je dnes. Spolu s doktorom Pribulom sme prijímali do 120 pacientov

denne. Zdravotná technika a zariadenie boli veľmi primitívne. Neboli ambulancie: zubná, kožná, ortopédia a neurológia. Robili sme aj preventívne očkovanie
nehľadiac na to, že sme nemali detského lekára, úmrtnosť detí v našom okrese
v rámci vtedajšieho Prešovského kraja nebola najhoršia.
Zriadením OÚNZ vo Svidníku roku 1968 sa aj pre zdravotníctvo otvorili nové
perspektívy rozvoja. Po osobnom angažovaní sa prezidenta ČSSR L. Svobodu schválili projektovú dokumentáciu na dostavbu nemocnice s poliklinikou.
Výstavba sa začala 1. júla 1973.
V novembri 1981 bola odovzdaná do užívania lôžková časť, ktorá dostala
názov Nemocnica arm. gen. L. Svobodu.
Tu pod historickou Duklou, kde sa ťažko rodila sloboda, teraz šťastne a slobodne žijú a pracujú obyvatelia tohto slobodného kraja, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou našej prekrásnej a milovanej vlasti - Slovenskej republiky.
Milan Maguľák, predseda ZO SZPB Svidník, foto: archív Odbojár

Pavilón na liečbu tuberkulózy

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu v roku 1981

Personál nemocnice - dole tretí zľava MUDr. Miron Pribula

Mestská polícia upozorňuje
Mestská polícia vo Svidníku upozorňuje občanov mesta Svidník na rešpektovanie dopravných
značení v meste Svidník a dodržiavaní pravidiel v cestnej premávke. Z dôvodu zimnej údržby
žiadame hlavne majiteľov motorových vozidiel bývajúcich v rodinných domoch na sídliskách IBV,
aby parkovali vozidla v dvoroch rodinných domov a nenechávali stať vozidla na ceste resp. na
chodníku. Znemožňujete tým zimnú údržbu. Takýmto parkovaním porušujete dopravné predpisy
podľa §23 čl. 1 a §25 čl. 1 zákona 8/2009Z.z. o cestnej premávke a tým sa dopúšťate priestupku
podľa §22 Zákona 372/1990Zb. o priestupkoch.
Zároveň žiadame vlastníkov nehnuteľností, aby vzhľadom na poveternostné podmienky sledovali stav svojich budov resp. prevádzok či nedochádza k previsu snehu, alebo vzniku cencúľov
na rínach striech hlavne na budovách pod ktorými prechádzajú chodníky. Chceme tak predísť
náhodnému ublíženiu na zdraví pri páde väčšieho množstva snehu resp. cencúľov. Vlastník budovy je povinný svojpomocne odstrániť takéto potencionálne nebezpečenstvo. Vo výnimočných
prípadoch je potrebné vyznačiť a ohradiť takýto priestor.
Jaroslav Antoník, náčelník Mestskej polície vo Svidníku

Sanitné vozidlá v roku 1951
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Testovanie, testovania a stále dookola testovanie... aj vo Svidníku
Aj počas uplynulého víkendu sa i vo Svidníku vo veľkom testovalo. Dôvodom je to, že nielen v práci, ale aj pri návštevách
úradov, pošty, banky, či napríklad predajne záhradkárstva sa
musí každý preukázať negatívnym testom nie starším ako sedem
dní. Výnimku majú napríklad ľudia, ktorí v uplynulom 90-dňovom
období ochorenie Covid-19 prekonali a majú o tom doklad.
„Na situáciu s testovaním sa pozeráme aj celoslovensky aj regionálne.
Kým v našom okrese vykazujeme
relatívne lepšie čísla, celoslovensky
sme na tom veľmi zle a cítime, že občan od svojho mesta očakáva, že ho
bude chrániť, že sa o neho postará,“
vyhlásila PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová a informovala,
že mesto Svidník počas tohto víkendu
zriadili mobilné odberové miesta v
Dome kultúry, v ZŠ 8. mája i v budove
autobusovej stanice. „Napriek tomu,

že štát kompletne testovanie hodil na
starostov a primátorov, sa staviame
k situácii zodpovedne a pripravuje
týždeň čo týždeň testovania so silami
na Mestskom úrade, počas víkendov
a bežne aj počas večerných hodín. Je
to vyčerpávajúce, je to práca navyše,
ale hnacím motorom je ochrana zdravia Svidníčanov a ľudí z okresu.
Prednosta Mestského úradu vo
Svidníku Miroslav Novák nás v nedeľu
napoludnie informoval, že v mobilnom
odberovom mieste v Dome kultúry vo

Úspech v krajskom kole
olympiády v anglickom jazyku
V stredu 10. februára sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom
jazyku, ktoré prebiehalo netradičnou online formou.
Napriek tomu sa nášmu žiakovi Alexejovi Bačovi zo siedmeho ročníka podarilo vybojovať prvé miesto v kategórii A. V silnej
konkurencii žiakov prešovského kraja sa po
zvládnutí náročného písomného testu prebojoval aj do druhej časti, v ktorej preukázal svoje
komunikačné schopnosti pri vytváraní príbehu a
rolovej hre. V rolovej hre mali súťažiaci za úlohu
vybrať si z troch superschopností a viesť dialóg
s členom poroty ako by svoju superschopnosť
využili. Ústna časť prebiehala cez videokonferenčnú platformu za prítomnosti troch porotcov
a šiestich najlepších postupujúcich žiakov z
písomnej časti. Alex si víťazstvom v krajskom
kole zabezpečil postup na celoslovenské kolo
medzi elitu anglicky hovoriacich žiakov. Na Alexa
sme veľmi hrdí, tešíme sa spoločne s ním z jeho
skvelého úspechu a držíme mu prsty na celoslovenskom finále.
Katarína Hvizdová, ZŠ Karpatská vo Svidníku

Kto daroval krv
V stredu 10. februára prišlo v rámci Valentínskej kvapky krvi na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 56 bezpríspevkových darcov:
Tatiana Tlacháčová (prvodarca), Juraj Tlacháč (prvodarca), Peter Božik (70),
Miroslava Vanatová (18), Roman Hriž (25), Ľuboš Šimko (26), Róbert Hreško
(37), Radoslav Šafranko (35), Eva Vojtechovská (3), Imrich Remeta (3), Ľuba
Kasardová (47), Radovan Olčák (2), Martin Gula (31), Martin Hic (32), Jakub
Kurej (5), Ján Špik (6), Šimon Jancura (4), Patrik Zavoda (9), Kevin Kurej
(15), Pavol Džupina (11), Lívia Džupinová (2), Peter Bochnovič (49), Ladislav
Harakaľ (20), Peter Ivančo (22), Lívia Ducárová (2), Adam Kačmár (4), Silvia
Fedorišinová (3), Róbert Smrek (2), Ladislav Golenovský (13), Matúš Surmaj
(9), Daniela Motyková (prvodarca), Stella Rusinová (2), Slavko Surmaj (48),
Erik Vrabeľ (16), Jana Gombitová (10), Pavol Gombita (4), Michal Čisár (29),
Michal Iľkanin (11), Adrián Gužo (18), Miloš Vaňušaník (11), Dušan Kuzma (19),
Katarína Padová (30), Ivana Kašperanová (10), Silvia Mašlejová (prvodarca),
Kristína Latta (prvodarca), Karolína Bujdošová (prvodarca), Kristína Štefancová (8), Tatiana Kseničová (11), Marek Korba (4), Ľubomír Jurečko (12),
Tomáš Šlechta (3), Timotej Čabala (prvodarca), Matúš Tabaka (prvodarca),
Leo Hriseňko (prvodarca), Lukáš Murín (prvodarca), Jozef Rozdilský (26).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku

Svidníku v piatok 12. februára otestovali 296 ľudí a nikto nebol pozitívny. V
sobotu v mobilnom odberovom mies-

flexibilne reagovať na situáciu. Dôležité je, aby sa mohol občan otestovať
vždy, keď to bude potrebovať a my

te v Dome kultúry otestovali 300 ľudí,
v mobilnom odberovom mieste v ZŠ
8. mája 217 ľudí a v mobilnom odberovom mieste v budove autobusovej
stanice v sobotu 13. februára otestovali 116 ľudí, pričom nezaznamenali
ani jedného pozitívneho.
Testovať sa mnohí, zdá sa, budeme
musieť aj naďalej. PR manažérka
mesta Svidník Kristína Tchirová
uviedla, že mesto je na to pripravené.
„Za necelý mesiac sme pripravili už tri
plošné testovania a naďalej budeme

bude promptne reagovať na túto
potrebu. Nezabúdajme, že čochvíľa
bude potrebná pomoc mesta aj pri
očkovaní a opäť to bude práca nad
bežnú činnosť úradu, ale s vedomím,
že chránime zdravie ľudí,“ uzavrela
Kristína Tchirová a my dodajme, že
počas týždňa sa vo Svidníku môžete
dať antigénovými testami otestovať
aj v mobilných odberových miestach
v nemocnici, pri športovej hale a v
areáli amfiteátra.
(ps)

Mobilné odberové miesto pri svidníckej
nemocnici otvorené v rozšírenom čase
V Nemocnici Svet zdravia Stropkov vzniklo od minulého týždňa
nové mobilného odberové miesto.
Otvorené bude od pondelka do soboty v čase od 8.00 do 16.00 hod., pričom
obedňajšia prestávka bude v čase od 12.00 do 12.30 hod. Odberové miesto
sa nachádza pri hlavnom vstupe do nemocnice, pričom testovanie záujemcov
sa vykonáva z vonkajšieho priestoru.
Verejnosť sa môže v rámci nového odberového miesta nechať otestovať antigénovým testom alebo PCR testom. Na antigénové testovanie je potrebné
objednať sa online vopred, a to prostredníctvom portálu www.korona.gov.sk.
PCR testovanie je určené len pre samoplatcov, objednať sa môžu na webe
súkromného laboratória Alpha medical https://lab.online/.
Mobilné odberové miesto pri Nemocnici Svet zdravia Svidník je od 10. februára
otvorené v rozšírenom čase, a to od pondelka do soboty od 8.00 do 16.00
hod., s obedňajšou prestávkou od 12.00 do 12.30 hod.
Rozšírilo tiež spektrum výkonov o PCR kloktanie a aktuálne realizuje:
- antigénové testovanie na ochorenie COVID -19 pre vopred objednaných
pacientov cez portál www.korona.gov.sk
- PCR testovanie pre pacientov objednaných cez RÚVZ
- PCR testovanie pre samoplatcov, ktorí sú objednaní cez Alpha medical
https://lab.online/
- a testovanie na COVID-19 prostredníctvom PCR kloktania pre samoplatcov,
ktorí sa objednali cez Alpha medical https://lab.online/
Vakcinačné centrum nemocnice vo Svidníku sa od začiatku februára presunulo
do nových, samostatných priestorov a dnes sídli na prízemí bloku B (vstup
pri psychiatrickej liečebni). Prevádzková doba je od pondelka do piatka od
9.00 do 15.00 h, s obedňajšou prestávkou od 11.45 do 12.30 hod. 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. Vo svidníckej nemocnici bolo dosiaľ zaočkovaných
takmer dvetisíc oprávnených osôb.
(jf)
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Poľnohospodári a potravinári spustili celoslovenskú akciu darovania potravín
Slovenskí poľnohospodári a potravinári v uplynulý piatok 12.
februára darovali po celom Slovensku desiatky ton potravín pre
skutočných záchrancov tejto krajiny.
Hoci sa agropotravinárske odvetvie
nielen pre pandémiu zmieta v kríze,
domáci výrobcovia potravín sa rozhodli svojimi výrobkami poďakovať
hrdinom dnešných dní.

s Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR nevyústila do
kydania hnoja a vylievania mlieka pred

Štrajková pohotovosť Slovenskej
poľnohospodárskej a potravinárskej
komory pre takmer rok trvajúce zásadné názorovo-odborné spory o spôsob
ozdravenia domáceho potravinárstva
ministerstvom. Pre nás
je hodnota slovenských
potravín vysoko nad
akýmkoľvek sporom.
Práve preto nebudeme
robiť cirkus pred ministerstvom pôdohospodárstva, ale všetku
našu energiu a čas
venujeme skutočným
záchrancom tejto krajiny. Projekt darovania
potravín má názov „Vy
pomáhate, my darujeme“ a v rámci Slovenska sa doň zapojilo 30
regionálnych poľnohos-

podárskych a potravinárskych komôr
po celom Slovensku spolu so svojimi
členmi a aj niektoré potravinárske
zväzy, rovnako členovia SPPK. Vďaka
projektu slovenskými
a aj typickými regionálnymi potravinami
ďakujeme všetkým
zainteresovaním,
ktorí v súčasnej tak
zložitej situácii zabezpečujú ochranu
zdravia. Zdr6avie a potraviny sú
prepojené v každej situácii a preto
takouto symbolickou formou aj my v
regióne chceme poďakovať a ucti si
vašu prácu. Poľnohospodári a potravinári odovzdávajú svoje výrobky na
62 miestach Slovenska. Regionálna
poľnohospodárska a potravinárska
komora vo Svidníku potravinový dar
odovzdala v uplynulý piatok 12. februára zamestnancom Centra pre deti a
rodinu vo Svidníku.
Milan Grega,
Regionálna poľnohospodárska
a potravinárska komora
vo Svidníku

Daniel Hevier so šiestakmi CZŠ sv. Juraja vo Svidníku
9. február 2021 nám zostane navždy vrytý v
našich spomienkach. Zažili sme nezabudnuteľnú online hodinu literatúry s našim významným
slovenským spisovateľom a textárom pánom
Danielom Hevierom.
Akonáhle vstúpil do našich “online obývačiek“,
radosť, šťastie a prekvapenie zažiarili v očiach
nás všetkých. Pán Hevier nám porozprával o
svojich spomienkach z detstva, predstavil svoju
publikačnú činnosť a ako prví sme mali možnosť
vypočuť si úplne novú demo nahrávku od Pavla
Haberu, s ktorým spolupracuje. Ukázal nám
svoj prvý kreslený časopis - Písmenko, ktorý
začal vydávať už v 5. ročníku základnej školy. Aj
keby táto online hodina trvala iba zopár minút, v
našich spomienkach zotrvá navždy.
(czš)

Projekt, ktorý spojil študentov
Jump on-board Your Fully Unprejudiced Life alebo v skratke
JOYFUL je dvojročný Erasmus+ projekt, ktorý spojil školy z
Bulharska, Turecka, Rumunska, Grécka, Poľska a Slovenska.
Aj napriek obmedzeniam cestovať
v súčasnej dobe, vďaka entuziazmu
učiteľov, žiakov a pomocou materiálnotechnických možností Spojenej školy
vo Svidníku, úspešne participujeme
na spoločných aktivitách, komunikujeme a zdokonaľujeme sa v anglickom
jazyku. Vytvárame si nové priateľstvá, zoznamujeme sa s prostredím škôl, a
poznávame špecifiká a kultúru jednotlivých krajín.
Tento projekt sa rozbieha a pred nami je veľa zaujímavých aktivít, nových
stretnutí a možností naučiť sa niečo nové. Veríme, že naša túžba navštíviť
jednotlivé krajiny osobne a poznať ich kultúrne prostredie bude naplnená.
Viac neprezradíme. Najlepšie je osobné poznanie.
(sš)
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Ako zabrániť únave očí pri práci s počítačom?
Mnohí z nás momentálne pracujú v režime „home office“, čo
znamená, že množstvo času trávime za počítačmi, notebookmi
alebo mobilnými telefónmi. Práve tieto prístroje vyžarujú množstvo nebezpečného modrého žiarenia, ktorého nadpriemerné
prijímanie môže spôsobovať únavu, v očiach pocit napätia, či
dokonca aj nepríjemné pálenie očí a nespavosť. Ako udržať zrak
v lepšej kondícii, nám priblížil očný lekár, MÁRIO KOLCUN.
Existuje viacero dôvodov, ktoré vedú k týmto negatívnym javom. Prvým je
najmä vysúšanie povrchu oka, ktoré vzniká hlavne tým, že ľudia pri pozeraní
do monitora „zabúdajú“ žmurkať čo spôsobuje diskomfortný pocit pre oči,
dokonca i bolesť hlavy. Ďalším indikátorom spôsobujúcich tieto problémy,
môže byť zle nastavený monitor. Tu je dôležité dbať na jeho vzdialenosť,
ktorá by mala byť minimálne na dĺžku ramena a jeho horný okraj by mal byť
v prieme na úrovni koreňa nosa. Dôležité je aj nastavenie jasu, ktoré je nutné
prispôsobiť svetlu okolo nás.
Tak ako si potrebujú po túre oddýchnuť nohy, rovnaký oddych by sme mali
dopriať aj našim očiam. Množstvo pacientov sa v momentálnej situácii sťažuje na už spomínané symptómy spojené s dlhodobou prácou za počítačom,
avšak zabúdajú na dôležitú vec, ktorou je oddych. Očiam je potrebné dopriať
pokoj od sledovania monitora aspoň na pár minút po každej hodine. Avšak
pre mňa najúčinnejšou metódou ako predísť únave očí je zaobstarať si Blue

Control okuliarové šošovky, ktoré neutralizujú nebezpečné modré žiarenie,
vychádzajúce z monitorov, mobilných telefónov, tabletov alebo napríklad
televízie, či dokonca GPS navigácie.
Práve tieto šošovky sú
najúčinnejším riešením
ako dosiahnuť skutočný
komfort pre oči. Efektívne
chránia zrak pred negatívnym, už spomínaným
modrým žiarením a výrazne eliminujú negatívne následky spôsobené
dlhodobou prácou za počítačom.
Tieto šošovky tvorí progresívna povrchová úprava,
ktorá účinne redukuje odlesky a zvyšuje kontrast. Ich výhodou je, že si ich
môže zaobstarať každý človek, bez ohľadu na to, či nosí dioptrie alebo nie.
Posledným odporúčaním je už len správny výber okuliarového rámu, ktorý tvorí
ďalší dôležitý aspekt celkového komfortu. Dizajn je síce dôležitý, ale pohodlie
je vždy na prvom mieste. V očných optikách vám kvalifikovaní zamestnanci
určite poradia čo je pre vás najvhodnejšie.
M. Hricková

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja
vyhlasuje
XXXVI. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže
Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove
VESMÍR OČAMI DETÍ
regionálne kolo
Súťaž prebehne v dvoch etapách:
1. etapa - okresné kolá (spádová oblasť)
2. etapa - celoslovenské kolo
Podmienky súťaže:
Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:
1. kategória - materské školy
2. kategória - 1. - 4. ročník ZŠ
3. kategória - 5. - 9. ročník ZŠ
4. kategória - základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ
a 1. - 4. ročník ZŠ
5. kategória - základné umelecké školy - 5. - 9. ročník ZŠ
Do súťaže je možné poslať, alebo osobne doniesť výkresy spracované ľubovoľnou technikou do formátu maximálne A2.
Podmienky súťaže regionálneho kola sa riadia podmienkami vyhlasovateľa
celoslovenského kola - Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove (www.
suh.sk). Na zadnú stranu práce treba napísať (čitateľne, paličkovým písmom): názov práce, meno autora, jeho vek, kategóriu, triedu a školu, meno
vyučujúceho, e-mail školy (kvôli zasielaniu prezentácie výherných prác z
celoslovenského kola)
Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom každá škola môže
zaslať maximálne 5 prác z jednej kategórie. Prosíme súťažiacich, aby výkresy

neposielali stočené v rolke, nakoľko sa stočením výkresy znehodnocujú.
V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov.
Výsledky súťaže budú zasielané iba školám, ktorých žiaci sa umiestnili a
postupujú ďalej do celoslovenského kola.
Do súťaže nebudú zaradené príspevky a práce:
a) po termíne uzávierky, b) bez úplného označenia, c) práce, pri ktorých nebol
dodržaný rozmer výkresu uvedený v podmienkach súťaže, d) práce nad 5
kusov z jednej kategórie (škola môže poslať napr. z 2. kategórie 5 prác a z
3. kategórie 5 prác)
Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa. V prípade záujmu o vrátenie
prác, je potrebné si ich prísť vyzdvihnúť do 30 dní po skončení výstavy, okrem
prác, ktoré postupujú na celoslovenské kolo.
Výstava výtvarných prác bude inštalovaná vo výstavných priestoroch POS
vo Svidníku pre okres Svidník a v Mestskej knižnici v Stropkove pre okres
Stropkov.
Termín vyhodnotenia a otvorenia výstavy je 2. apríl 2021 o 10.00 h.
Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác,
ktoré budú zaslané v rámci celoslovenského kola do Slovenskej ústrednej
hvezdárne v Hurbanove do 30. apríla 2021.
Zasadnutie poroty celoslovenského kola je naplánované na prvú polovicu
mája 2021. Práce, ktoré neboli hodnotené v okresnom kole, nebudú zaradené
do celoslovenského kola. Súťažné práce v 1. etape posielajte alebo doručte
osobne do 15. marca 2021 na adresu: Podduklianske osvetové stredisko vo
Svidníku, Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník.
Kontaktná osoba: Katarína Grúsová, tel. 054/752 10 68,
pos-zuc3@svitel.sk
Účastník súťaže vyjadruje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov
podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Záhradkárstva sú od 8. februára opäť otvorené
COVID automat uvoľnil opatrenia. Hoci len veľmi mierne, no od uplynulého pondelka 8.
februára môžu byť otvorené záhradkárstva.
„Veľmi sme šťastní, že aj na nás sa myslelo, na záhradkárov,“ vyhlásila majiteľa záhradkárstva vo Svidníku Mária Berežná. „Naše predajne sú o termínoch a keď sa tie
prešvihnú, tak potom nemá zmysel naša robota. Napríklad taký zeler. Ten už by sa mal v
januári vysievať. Teraz postupujú papriky, paradajky, takže u nás má všetko svoj postup.“
Do predajne záhradkárskych potrieb sa aspoň vo Svidníku v uplynulý pondelok, teda v
prvý deň ich otvorenia, ľudia zatiaľ príliš nehrnuli. Podpísalo sa pod to aj počasie, najmä
silná poľadovica. „Do záhradiek to je ešte skoro, ale do skleníkov už môžu vysievať šaláty,
reďkovky. Sú také odrody, ktoré idú doslova do studených skleníkov. Psotupne dopĺňame
zásoby a tovar podľa mojich predstáv, ako ja si predstavujem. Tí záhradkári sa nám rozložia
a pomaličky si budú nakupovať, čo budú potrebovať na sezónu,“ dodala Mária Berežná.
Záhradkári sa potešili a predajcovia tiež. Otvorené majú štandardne a rovnako štandardné,
hoci o čosi prísnejšie sú aj protiepidemické opatrenia. Do záhradkárstiev totiž môžeme
vstúpiť len s negatívnym testom nie starším ako sedem dní.
(ps)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE
FEBRUÁR: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.

o d 1 5 . f e b r u á r a 2 0 21

STOMATOLÓGOVIA:
20. a 21. februára: MDDr. M. Špak - Akad. Pavlova 323 v Stropkove.
Kontakt: 054/742 46 29.
Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
Stomatologické pohotovostné služby sú cez víkendy a štátne sviatky od 8.00
do 12.00 hod.

POHOTOVOSŤ LEKÁR:
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti:
054/786 05 38.

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA
PRAVOSLÁVNY CHRÁM
Na základe Uznesenia vlády SR a platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa bohoslužby konajú stále bez účasti verejnosti.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Drahí veriaci, počas obmedzenia verejných bohoslužieb sme s vami prostredníctvom prenosu z Chrámu Božej múdrosti. Modlite sa za nás! Žehnáme vám
z Pánovho chrámu.
Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná
Sväté liturgie sa slávia na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva
SR bez účasti veriacich.
Utorok 16. februára: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Emíliu s rod.,
Streda 17. februára: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Annu,
Štvrtok 18. februára: 7:00 + Ladislav Lipták, Piatok 19. februára: 17:00 +
Peter, Mária, Miroslav a ost. z rod., Sobota 20. februára: 7:00 + Viliam Perát,
Nedeľa 21. februára: 9:00 Za farnosť.
SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA
Počas mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu sa nekonajú
zhromaždenia Jehovových svedkov v sále Kráľovstva na Ul. Festivalovej, č.
2042, ale prebiehajú formou videokonferencie, a to každý štvrtok o 18.00 a
nedeľu 9.30 hod. 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. Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.

KATARIA, Madan: Joga smiechu.
Bratislava, Ikar 2020. 248 s.
Napadne vám občas, že sa málo smejete?
Smiech má na človeka blahodarný účinok.
Pôsobí ako prevencia duševných a fyzických
chorôb a napomáha pri ich liečbe. Stres,
depresia, vyčerpanosť, civilizačné choroby,
to všetko sa na nás valí aj preto, lebo sme
sa prestali smiať. Otázka teraz znie, ako to
napraviť. V detstve prichádza smiech spontánne, no vekom mu kladieme množstvo
prekážok. Predtým neexistovala spoľahlivá,
vedecky podložená metóda, ako ľudí rozosmiať. Stalo sa tak pred dvadsiatimi piatimi
rokmi, keď doktor Madan Kataria založil v
Indii prvý klub jogy smiechu. Joga smiechu
sa praktikuje vo firmách, v školách či v
domovoch dôchodcov. Využíva pritom pozoruhodný cvičebný program, ktorý kombinuje
jogové dýchanie so smiechom, čo je ideálny
nástroj na dosiahnutie dobrej kondície tela
aj mysle. Možno budete prekvapení, ale nepotrebujete na to žiadne zvláštne
pomôcky, žiadny cvičebný úbor, žiadne drahé kurzy - ba ani zmysel pre humor!
Vyskúšajte ju a pozorujte ten rozdiel sami na sebe.

MÓROVÁ, Diana
Diana Mórová sa narodila 18. februára 1970 v Bratislave. V rokoch 1988-1992
študovala herectvo na VŠMU v Bratislave. Od roku 1992 je členkou činohry
SND v Bratislave. Spolu s moderátorom Jurajom Mokrým majú syna Quida,
ktorý sa im narodil začiatkom februára 2006. S Jurajom Mokrým dosť dlho tvorili
partnerský pár. Hrala v televíznych seriáloch Štúrovci, Silvánovci, Zborovňa,
O ztracené lásce, Panelák a Keby bolo keby. Patrí medzi najpopulárnejšie a
najaktívnejšie herečky na Slovensku, pretože dosť často je obsadzovaná do
televíznych seriálov. V roku 2006 so svojim krasokorčuliarskym partnerom
vyhrala televíznu súťaž TV JOJ Hviezdy na ľade. Na obrazovke sa zviditeľnila
aj ako porotkyňa súťaže Československo má talent, kam zasadla spoločne s
Luciou Bílou, Jarom Slávikom a Jakubom Prachařom.

ŠIMONOVIČ, Ján (17.2.1939-21.12.1994)
Slovenský básnik, esejista, prekladateľ. Študoval slovenčinu a ruštinu na
Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Bol redaktorom Československého rozhlasu, pracovníkom časopiseckej redakcie vydavateľstva Smena, redaktorom
vydavateľstva Slovenský spisovateľ, šéfredaktorom časopisu Zornička. Literárne sa formoval na prelome 50. a 60. rokov v rámci tzv. trnavskej skupiny
básnikov. Debutoval zbierkou Pyramída, v ktorej citlivým poetickým pohľadom
zobrazil podoby a záchvevy očarenia láskou. Napísal zbierky Obrazotvorná
lúka, Belavá z helénskeho sveta, Vysoko miznú vtáky, Tichým krikom, Život
o sne, Zo strieborného rázcestia, Krk ľalie a iné. Prekladal zo španielčiny,
francúzštiny a ruštiny.

Po vyskúšaní asi dvadsiatich klobúkov
zákazníčka hovorí predavačke:
- Vezmem si tento. Koľko platím?
- Nič, pani, v tomto ste sem prišli.
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Výtvarná súťaž „FAREBNÁ PALETA“ pri príležitosti 115. výročia
narodenia národného umelca Dezidera Millyho
SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku vyhlasuje výtvarnú súťaž pod názvom „Farebná paleta“ pri príležitosti 115.
výročia narodenia národného umelca, prof. Dezidera Millyho.
Významný maliar vo svojej tvorbe okrem iného veľmi rád prenášal na plátno
obrazy rodného kraja a nádherných zákutí Slovenska. Na uvedený obľúbený
žáner umelca nadväzuje téma vyhlásenej súťaže „Moja krajina“. Poslaním
výtvarnej súťaže je pripomenutie si tvorby D. Millyho, ako aj aktivizácia a
podpora rozvoja výtvarnej tvorivosti mladých ľudí ako jednej z významných
oblastí záujmovej umeleckej činnosti. Súťaž umožní mladým neprofesionálnym umelcom výtvarne sa vyjadriť, poskytne priestor na prezentáciu svojich
prác, ako aj vzájomnú konfrontáciu dosiahnutých výsledkov. Diela posúdi
odborná komisia a zaslané výtvarné práce budú vystavené vo výstavných
priestoroch múzea.
„Budúcnosť vraj patrí tým, ktorí veria v krásu života a sveta. Poslaním krásy
nie je iba spríjemňovať život na Zemi. Krása nás má doviesť k vyzretiu,
dokonalosti. Umenie je nástrojom, ktorým dokážeme intuitívne tú nádheru
spredmetňovať, aby sa stala súčasťou nášho života, doplnila duchovný, citový
i zmyslový život človeka o svoje nevyčerpateľné bohatstvo. Ak aj ty patríš
medzi ľudí, ktorí vidia krásu svojimi očami v rozmanitej podobe, neváhaj a
zapoj sa do súťaže.“
Výtvarnej súťaže se môžu zúčastniť študenti vo veku od 14 do 19 rokov.
Fantázii a použitým výtvarným technikám sa medze nekladú.

Zo všetkých doručených súťažných prác bude usporiadaná spoločná výstava,
ktorá bude otvorená 28. 5. 2021 vo výstavných priestoroch múzea.
Súťažné práce zostávajú majetkom múzea.
O čo hráme?
1. miesto: maliarska výbava, sada písacích potrieb, 4x bezplatný vstup do
všetkých expozícií SNM - MUK, publikácie
2. miesto: maliarska výbava, sada písacích
potrieb, 1x bezplatný vstup do všetkých
expozícií SNM - MUK, publikácie
3. miesto: maliarska výbava, 1x bezplatný
vstup do všetkých expozícií SNM - MUK,
publikácie
Údaje: na zadnej strane obrazu uveďte
meno, vek, školu, emailový kontakt a
telefón
Termín: práce posielajte do 14. 5. 2021.
Adresa: práce doneste osobne, alebo posielajte nezrolované, neskladané
a nepaspartované na adresu: Iveta Vasilenková, SNM - Múzeum ukrajinskej
kultúry, Centrálna 258, 089 01 Svidník.
Vyhlásenie víťazov a vernisáž výstavy: 28. 5. 2021 o 14:00 hod. v priestoroch
múzea. Máte doplňujúce otázky? Napíšte ich na email: iveta.vasilenkova@
snm.sk.

KDE BOLO, TAM BOLO... Propozície regionálnej súťaže vo výtvarnej tvorbe detí ZŠ
Podduklianska knižnica vo Svidníku v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja vyhlasuje ll. ročník regionálnej výtvarnej súťaže Kde
bolo, tam bolo... pre žiakov základných škôl okresov Svidník a Stropkov.
Poslaním regionálnej výtvarnej súťaže je podnecovanie detí k umeleckej
tvorivosti a vytváranie priestoru na prezentovanie ich vlastnej tvorby, podpora
talentu a rozvíjanie fantázie. Úlohou súťažiacich je výtvarné stvárnenie svojho
knižného hrdinu.
Podmienky súťaže: Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte maximálne A 2 a vyhotovené priestorové práce.
Každý súťažiaci, jednotlivec aj kolektív ŠKD môže do súťaže prispieť jednou
prácou v rámci súťažných kategórii.
K súťažným prácam je potrebné priložiť vyplnenú prihlášku s podpísaným
súhlasom so spracovaním osobných údajov.
Súťažné práce je potrebné označiť nasledovnými údajmi:
Názov práce, meno a priezvisko žiaka, vek, trieda, súťažná kategória, názov

školy, meno pedagóga.
Súťažné práce je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť na adresu:
Podduklianska knižnica vo Svidníku, 8. mája 697/55, 089 01 Svidník, ZŠ v
obciach regiónu môžu doručiť práce do bibliobusu.
Súťažné kategórie: Súťažiť sa bude v dvoch vekových kategóriách podľa
typu prác - samostatne výkresy a samostatne priestorové práce:
1. kategória - žiaci 1. stupňa ZŠ, 2. kategória - žiaci 2. stupňa ZŠ
Termín súťaže: Vyhlásenie: 3.11.2020
Uzávierka: 28.2.2021; Termín uzávierky predlžený do 30.4.2021.
Vyhodnotenie súťaže:
Organizátor súťaže vymenuje trojčlennú odbornú porotu, ktorá súťažné práce
vyhodnotí. Začiatkom mája 2021 budú vyhlásení výhercovia súťaže a budú
vecne odmenení.
Súťažné práce budú vystavené v priestoroch knižnice.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v realizácií a termíne súťaže.

Cineama 2021 - regionálna súťaž amatérskej filmovej tvorby
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku po roku opäť pripravuje regionálnu postupovú súťaž a prehliadku amatérskej filmovej tvorby CINEAMA
2021.
Súťažiaci sa môže vo svojej kategórii prihlásiť do regionálneho kola súťaže
vyplnením elektronického formulára do 15. apríla 2021 na stránke Národného
osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.
Poslaním súťaže je prezentovať okresnú amatérsku filmovú tvorbu, poskytnúť
možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie, inšpirácie a oboznámenia sa
s tvorbou autorov rôzneho tematického, žánrového zamerania a technického
spracovania.
Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín podľa veku, ktorý dosiahol v roku

vzniku diela. Dielo nesmie byť staršie ako 3 roky.
Odporúčaná dĺžka prihlasovaného diela je 1 až 20 minút. Do súťaže je
možné zaslať len diela, ktoré sa nezúčastnili
na predošlých ročníkoch súťaže CINEAMA.
Vyhlasovateľ a organizátori si vyhradzujú právo
vyradiť so súťaže diela, ktoré zasahujú do ľudskej dôstojnosti, vyzývajú na násilie, šíria hoaxy
a predsudky alebo iným spôsobom popierajú
hodnoty ľudskosti a humanizmu.
Termín slávnostného vyhodnotenia súťaže: 14.
5. 2021 v POS vo Svidníku.
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