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  Niektorí bývajú v domoch, iní zas v kla-
sických bytoch. Vytvoriť v nich priestor na 
tvorbu nie je ľahké. V ústrety im vyšlo mesto 
a za symbolické euro si partia výtvarníkov 
prenajala priestor vo vestibule stanice. „Inak 
by sme sedeli v domoch, stretli by sme 
sa možno raz za čas v nejakej reštaurácii 
a by sme si akurát tak zakývali,“ povedal 
nám výtvarník Pavol Mochnacký. Mohlo by sa 
zdať, že stanica sa pre výtvarníkov nehodí, no 
nie je to vždy tak. „Je tu niekedy až veľmi 
silný krik, huľak, že nás to aj začína rušiť,“ 
poznamenal jeho kamarát a kolega výtvarník 
Jozef Horkavý. „Hluk tu je, ale keď človek 
maľuje, tak ten hluk niekedy berie ako 
hudbu,“ zareagoval Pavol Mochnacký a po 
našej otázke, ako to je s múzou na autobu-
sovej stanici, poznamenal: „Niekedy aj to 
okolie je zaujímavé.“ Nevadí, že ľudia občas 
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  Kým jedni čakajú na autobus, oni maľujú. Partia poloprofesi-
onálnych a amatérskych výtvarníkov dlho hľadala miesto, kde 
by sa mohli stretávať a tvoriť. Napokon ho našli. Maľujú i píšu 
priamo na autobusovej stanici vo Svidníku. 

Výtvarníci na stanici - ako sa im darí vo vestibule?
zakukujú cez okná? „Práve to je na tom dobré, lebo vedia, že tu nejaká 
takáto činnosť existuje.“ No a tieto slová Pavla Mochnackého potvrdzuje aj 
ďalší svidnícky výtvarník Andrej Murín Uram. Kým jeho kolegovia v priestoroch 
vestibulu svidníckej stanice maľujú, on prevažne píše. Venuje sa totiž ikono-
pisectvu. „Áno, ja píšem. Ono prakticky maľujem, ale hovorí sa tomu, že 
píšem. Ikony sa píšu,“ vysvetlil Andrej Murín Uram. Niektorí výtvarníci na 
svidnícku autobusovú stanicu prichádzajú každý deň, iní zriedkavejšie. To, 
že môžu tvoriť spoločne, je vraj veľkou výhodou. „Dokopy sa potom uka-
zuje, že sa tá úroveň zlepšuje. Už aj na oceneniach na celoslovenských 
súťažiach to vidieť,“ podotkol Pavol Mochnacký. 
  Svidnícki výtvarníci si už na svoje pôsobenie v priestoroch autobusovej 
stanice zvykli. To, či tu ostanú i naďalej, je však momentálne otázne. „Bolo 
nás na začiatku jedenásť a kvôli tým platbám odskočili niektorí, takže 
sme takí siedmi aktívni, ktorí sa tuná združujeme,“ povedal predseda 
Občianskeho združenia Paleta Miroslav Potoma, podľa ktorého výtvarníkov 
ťažia pomerne vysoké platby za teplo. A to mestu sľúbili, že priestory stanice 
pomôžu skrášliť. Biele steny v budove vestibulu autobusovej stanice by mohli 
ich zásluhou zdobiť napríklad aj pamätihodnosti mesta a regiónu, ako to už 
aj majú pripravené na jednom návrhu.                                                                                                       

 (ps)

Časť svidníckych výtvarníkov - zľava: Andrej Murín Uram, Pavol Mochnacký, 
Jozef Horkavý a Miroslav Potoma v ateliéri vo vestibule autobusovej stanice

Predseda Občianskeho združenia 
Svidnícka paleta Miroslav Potoma

   Prvého plnohodnotného Svidníčana narodeného v novom roku 
2020, ak ho takto vôbec možno nazvať, nemáme, keďže už rok 
je Svidník bez pôrodnice,. Bábätká zo Svidníka sa však rodia i 
naďalej, no v kolónke miesto narodenia im už nesvieti Svidník. 

   Podľa dostupných informácií však i v tomto roku má Svidník bábätko, ktoré 
sa narodilo hneď na Nový rok, teda 1. januára. Ako informovala komunikačná 
špecialistka siete polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková, 
v Nemocnici Svet zdravia v Humennom sa prvé dieťatko roku 2020 narodilo 1. 
januára o 12. hodine a 56 minúte. „Na svet prišlo dievčatko Tamara. Váži 
3 520 gramov a meria 50 centimetrov. Tamarka sa narodila mamičke zo 
Svidníka,“ informovala Jana Fedáková, komunikačná špecialistka Svetu 
zdravia. 
   Nám sa podarilo zistiť, že rodičkou bola Ivana Sipľaková, za slobodna 
Gocová zo Svidníka. Pre ňu a jej manžela je to druhé dievčatko, doma majú 
8-ročnú Simonku. Ako nám povedal šťastný otec Peter Sipľak, predpokladaný 
termín pôrodu mali stanovený na piatok 3. januára, no Tamarka sa na svet 
poponáhľala. „Keby sme išli o minútu neskôr, rodíme v aute,“ usmial 
sa v našom rozhovore Peter Sipľak, ktorý bol na Nový rok v práci a keď mu 
manželka volala, že má pôrodné bolesti, neváhal ani sekundu. 
   „Autom som manželku viezol do nemocnice v Humennom a skutočne 
išlo o sekundy. Keby som pri Lidli v Humennom nešiel na červenú, na-
šťastie všetky autá ešte stáli, tak určite rodíme v aute. My sme cestou 
pre istotu volali záchranku, ktorá nám síce išla oproti, no my sme cez 
Humenné išli jednou trasou a záchranka druhou, tak sme sa obišli. A keď 
mi zo záchranky volali, že kde sme, že nás nemôžu nájsť, tak Tamarka už 

V Humennom ako prvá v novom roku rodila Svidníčanka, na svet priviedla Tamarku
bola na svete. Všetko sme, chválabohu, stihli a sme veľmi šťastní,“ pove-
dal nám šťastný a spokojný otecko prvého dieťatka zo Svidníka narodeného 
v nemocnici v Hu-
mennom v novom 
roku 2020 Peter 
Sipľak. 
   Podľa dostup-
ných informácií z 
ďalších okolitých 
nemocníc v Bar-
dejove, vo Vrano-
ve nad Topľou a v 
Prešove sa v prvý 
deň nového roka 
2020 nenarodilo 
žiadne bábätko z 
mesta alebo okre-
su Svidník. 
   Ak nebodaj o 
nejakom bábätku 
zo Svidníka či z 
ktorejkoľvek obce 
okresu Svidník, 
ktoré sa narodilo 
v niektorých z iných pôrodníc na Slovensku, dajte nám, prosím, vedieť. 

(ps)
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  Hlasmi trinástich poslancov Mestské zastupiteľstvo vo Svid-
níku na svojom zasadnutí 4. decembra minulého roku schválilo 
rozpočet mesta na rok 2020. Proti bol poslanec Pavel Olejár a 
hlasovania sa zdržala poslankyňa Katarína Siváková, keďže 
predtým kritizovala a nesúhlasila so zvyšovaním daní a poplatku 
za odpad. 

Mestský rozpočet na tento rok počíta s takmer 900-tisícovým úverom
Na čo všetko plánuje mesto vyčleniť peniaze?

  Rozpočet mesta Svidník na rok 2020 je navrhnutý ako prebytkový. Hlavné 
bežné príjmy mesta v roku 2020 tvoria podiel na dani z príjmov fyzických osôb 
a transfery zo štátneho rozpočtu. Vlastné príjmy mesta tvoria menej ako 16 
% celkových bežných príjmov. Z podielu na dani z príjmov fyzických osôb je 
najviac (cca 50 %) naplánovaných na krytie výdavkov školských zariadení. 
Takisto viac ako 75 % transferov zo štátneho rozpočtu sú naplánované na 
úsek školstva. Celkové bežné výdavky školstva tvoria cca 56 % bežných vý-
davkov mesta. Bežné príjmy rozpočtu v roku 2020 najviac ovplyvní očakávané 
menej ako 2 % navýšenie podielu na dani z príjmov fyzických osôb, ktorý v 
roku 2019 bol reálne na úrovni 8 %. „Tento pokles rastu je hlavne v dôsledku 
spomalenia rastu ekonomiky a s tým spojené 
spomalenie trhu práce (zhruba 120-tisíc eur) a v 
dôsledku zvýšenia nezdaniteľnej čiastky základu 
dane (zhruba 260-tisíc eur),“ píše sa v dôvodo-
vej správe tohtoročného mestského rozpočtu. Z 
druhej strany v dôsledku legislatívy sa navyšujú 
bežne výdavky na osobné náklady zamestnancov 
mesta, príspevkovej a rozpočtových organizácií 
o 10 % (spolu asi 400-tisíc eur). Aj preto bolo 
podľa vedenia mesta nutné zabezpečiť fi nančné 
prostriedky a tie našli vo zvýšení sadzieb niekto-
rých miestnych daní a miestneho poplatku za 
komunálny odpad. Tohtoročný mestský rozpočet 
počíta s výdavkami na mzdové náklady primátorky 
mesta, hlavného kontrolóra, 44 kmeňových zamestnancov vrátane prísluš-
níkov Mestskej polície, 18,80 zamestnancov opatrovateľskej služby a 29 
zamestnancov fi nancovaných čiastočne cez štátne projekty. Je predpoklad, 
že minimálne trom zamestnancom bude vyplatené odchodné z rozpočtu roku 
2020. Pokiaľ ide o Technické služby mesta Svidník, príspevok mesta pre tento 
rok je navrhnutý vo výške 115-tisíc eur na vývoz a uloženie odpadu z mesta 
Svidník a 685-tisíc eur na ostatnú hlavnú činnosť. Mimochodom, v oblasti 
životného prostredia sú zahrnuté aj kapitálové výdavky vo výške 220-tisíc eur 
na nákup zberovej a manipulačnej techniky na komunálny odpad. 
   Aj tohto roku mesto v rozpočte vyčlenilo sumu 5-tisíc eur na prerozdelenie 
medzi úspešné projekty, ktoré zvíťazia vo verejnom hlasovaní.  
  V rámci skvalitnenia podmienok pre bezpečnú a pohodlnú cestnú premávku 
v meste Svidník je na tento rok naplánovaných viacero rekonštrukčných prác 
na miestnych komunikáciách, ako aj vytvorenie nových parkovacích miest. V 
rámci rekonštrukčných prác sa počíta s vyčlenením fi nancií vo výške 150-tisíc 
eur na rekonštrukciu miestnych komunikácií podľa harmonogramu schvále-
ného mestským zastupiteľstvom. Okrem iného sú rozpočtované prostriedky 
na vybudovanie infraštruktúry na Festivalovej ulici vo Svidníku. Predmetom 
projektu je vybudovanie chodníka na Festivalovej ulici vo Svidníku, kde sa 
nachádza 74 mestských nájomných bytov, v ktorých žije 415 obyvateľov 
z marginalizovanej rómskej komunity. „Chodník zvýši bezpečnosť pohybu 
peších v tesnej blízkosti bytoviek, kde je relatívne vysoká intenzita dopravy. 
Chodník prepojí novú obytnú zónu na Festivalovej ulici, ktorá sa nachádza 
na okraji mesta s viac ako kilometer vzdialeným centrom mesta. Zlepší sa tak 
dostupnosť občianskej vybavenosti, ktorá v tejto časti mesta zatiaľ absentuje. 
Chodník bude dlhý 433 m a široký 1,5 m, s celkovou plochou 650 metrov 
štvorcových. Spoluúčasť mesta je 3-tisíc eur,“ konštatuje mesto v dôvodovej 
správe k rozpočtu. V oblasti verejného osvetlenia mesto plánuje výdavky vo 
výške 5-tisíc eur na vybudovanie osvetlenia na mestskom cintoríne a rovnako 
5-tisíc eur na rozšírenie verejného osvetlenia na násype rieky Ladomirka. 
  V oblasti výstavby sa počíta s rekonštrukciou športového areálu s umelým 
povrchom pri Základnej škole na Ulici 8. mája, ktorá bola schválená ešte v 
roku 2019, v hodnote 603-tisíc eur. Rovnako mesto počíta s realizáciou prvej 
etapy zakrytia zimného štadióna v hodnote 300-tisíc eur, pričom tieto fi nancie 
mesto získalo počas vlaňajšieho výjazdového zasadnutia vlády v Giraltovciach. 

Spomínaná rekonštrukcia športového areáli pri Základnej škole na Ulici 8. 
mája je riešená dotáciou 100-tisíc eur od Prešovského samosprávneho kraja, 
grantom 195-tisíc eur od Slovenského futbalového zväzu a úverom mesta vo 
výške 308-tisíc eur. Predpokladá sa aj rekonštrukcia tribúny na futbalovom 
štadióne v hodnote 27-tisíc eur, pričom 20-tisíc je dotácia od SFZ a 7-tisíc 
eur je spoluúčasť mesta. 
  V rámci rekonštrukcie a modernizácie občianskej vybavenosti je naplánovaná 
rekonštrukcia fontány v centre mesta v hodnote 35-tisíc eur a modernizácia 
tepelného hospodárstva v hodnote 65-tisíc eur. V tomto roku sa Svidník dočká 
aj elektrobicyklov. Investícia vo výške 42-tisíc eur, z toho priamo z rozpočtu 
mesta 4 200 €, je určená na realizáciu projektu Svidník E-Green City. Jeho 
cieľom je rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom zavedenia prvkov e-mobi-
lity medzi poskytované služby mesta svojim občanom a návštevníkom. Mesto 
inštaluje pilotné prvky na zdieľanie elektrobicyklov, ako aj nabíjacích staníc, 
ktoré bude možné využiť do budúcnosti ako kostrovú infraštruktúru na ďalšie 
rozširovanie siete elektronabíjacích staníc pre rozvoj elektromobility ako do-
pravy budúcnosti s výhľadom min. do roku 2030. Elektrobicykle sa umiestnia 
v dokovacích staniciach na miestach: - areál Svet zdravia - Nemocnica s 

poliklinikou Svidník, - areál Domu Kultúry vo 
Svidníku, - areál autobusovej stanice. Keď sme 
už spomenuli vlaňajšie výjazdové rokovanie vlády 
v Giraltovciach, tak 100-tisíc eur, ktoré kabinet 
Svidníku schválil, chce samospráva použiť na 
rekonštrukciu budovy bývalého internátu Strednej 
priemyselnej školy odevnej na Ulici Sovietskych 
hrdinov za účelom otvorenia Centra sociálnych 
služieb. 
  Pripomeňme, že rozpočet mesta na rok 2020 
poslancom predkladal vedúci Odboru fi nancií 
Nikolaj Vlčinov. Primátorka Marcela Ivančová 
k nemu povedala, že bol spracovaný tak, aby 
odzrkadľoval reálny stav mesta a teda takú situ-

áciu, v akej sa nachádza mesto. Tá je podľa primátorky spôsobená aj tým, že 
dlhodobé problémy sa odsúvali a neriešili, no a mesto sa preto vysporiadava s 
výdavkami, ktoré musí zaplatiť za minulé roky. „Už v priebehu roka 2020 sme 
pristúpili k šetriacemu režimu. Rozpočet na rok 2020 je postavený na reálnych 
a očakávaných číslach, pretože k príprave rozpočtu sme pristupovali zodpo-
vedne,“ zdôraznila Marcela Ivančová. Predseda fi nančnej komisie pri mest-
skom zastupiteľstva Vladimír Žak povedal, že komisia mala k návrhu rozpočtu 
výhrady, ale pripomienky boli čiastočne zapracované do predloženého návrhu. 
Rozpočet kritizoval poslanec Pavel Olejár. Uviedol, že rozpočet nepočíta s 
vytvorením rezervy a okrem iného poukázal na úverové zaťaženie mesta a 
zdôraznil, že rozpočet je málo ambiciózny a podľa neho sa nedajú určiť priority 
mesta. Poslanec Ján Vook požiadal okrem iného o prehodnotenie členstva v 
jednotlivých združeniach a pýtal sa napríklad aj na navrhovaný znížený objem 
prostriedkov na dotácie. Primátorka Marcela Ivančová na margo úverového 
zaťaženia reagovala, že mesto bude brať úvery vtedy, ak sa nenaplnia kapitá-
lové príjmy, samozrejme po prerokovaní a schválení MsZ. V rozpočte na tento 
rok sa pritom počíta s úverom 880-tisíc eur na krytie investičných akcií, no 
jednotlivé čerpanie úveru budú ešte samostatne schvaľovať mestskí poslanci. 
Finančná komisia vo svojom stanovisku predpokladá, že mesto môže mať 
problém so splácaním istiny bankových úverov a úverov zo ŠFRB z dôvodu 
nedostatočného prebytku bežného hospodárenia, resp. bude mať problém s 
fi nancovaním chodu mesta, ak nebudú prijaté dodatočné úsporne opatrenia. 
„Finančná komisia už v priebehu roku 2019 poukazovala na riziká rozpočtu 
v roku 2019 a odporúčala opatrenia na elimináciu týchto rizík aj do budúcna. 
Napríklad odporúčala vykonať racionalizáciu organizačnej štruktúry mesta tak, 
aby dosiahnuté úspory eliminovali čo najviac nárast tarifných miezd o 10 % v 
roku 2020. Tiež navrhovala, aby sa zrealizovala revízia výdavkov a príjmov v 
bežnom rozpočte za účelom dostatočnej tvorby zdrojov do rezervného fondu, 
resp. na realizáciu nových investičných aktivít. Tie sa v roku 2019 realizovali 
len čiastočne a aj predložený rozpočet túto požiadavku nenapĺňa,“ napísali 
členovia fi nančnej komisie vo svojom stanovisku k rozpočtu. 
  Ako sme už v úvode spomenuli, rozpočet mesta na rok 2020 podporilo trinásť 
poslancov, poslankyňa Katarína Siváková sa hlasovania zdržala a poslanec 
Pavel Olejár bol proti. 

(ps)
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   vstúpili sme do nového roka, roka 
s dvoma dvadsiatkami. Čakajú nás v 
ňom výzvy, ktoré sme si stanovili, kto-
ré sme si naplánovali, ale i tie, ktoré 
sa naplánovať nedajú a často prídu 
vtedy, keď ich najmenej čakáme. 
   Nás takto v samom závere uplynulé-
ho roka zaskočili zmeny, ktoré postihli 
našu dvornú tlačiareň. V novom roku 
2020 síce ostávame naše a vaše 
noviny tlačiť v tej istej tlačiarni, no za 
zmenených podmienok. Tie súvisia 
nielen so zmenami u nášho dodáva-
teľa, ale aj v zákonoch a predpisoch, 
ktoré sa periodickej tlače dotýkajú. 
Čítate nás z iného papiera a čo je 
najdôležitejšie, odteraz budeme na 
pultoch novinových stánkov a u 
ďalších predajcov vždy v utorok. Po 
desiatich rokoch upravujeme cenu 
nášho týždenníka na 0,50 €. 
   Na oplátku vám, milí čitatelia, ga-
rantujeme minimálne rovnaké pestré 
a presné informácie z celého nášho 
regiónu, ktoré v priebehu týždňa 
zozbierame vždy tak, aby ste ich na 
našich stránkach v utorok ráno mohli 
čítať ako prví. Aby ste ako prví mohli 
vedieť o všetkom, čo sa v našom re-
gióne deje. Aby ste mohli vždy vedieť 
o ľuďoch, ktorí šíria dobré meno svoj-
ho rodného podduklianskeho kraja 
nielen na celom území Slovenska, 
ale i za hranicami našej krajiny. Aby 
ste vždy mali prehľad o všetkom, čo 
potrebujete vedieť. 
   K tomu vám, drahí čitatelia, želá-
me pevné zdravie, hojnosť šťastia, 
lásky, pohody, radosti a úspechov v 
kruhu svojich najbližších, priateľov a 
známych! Všetko dobré a úsmev na 
tvárach v magickom roku 2020!   
   Všetkým, ktorí slávia sviatky podľa 
Juliánskeho kalendára, želáme ešte 
ich pokojné prežitie a veľa Božích 
milostí.   

Katarína Siváková, 
šéfredaktorka 

Podduklianskych noviniek

Milí čitatelia,

   Financovanie stacionára pre seniorov opäť na pretrase. Dôkazom toho sú tri pracovné stretnutia, 
z ktorých sa napokon konali len dve. Zvolávala ich štatutárna zástupkyňa Atrium, nezisková orga-
nizácia a Atrium Svidník, nezisková organizácia Adriána Gmitterová. 

   O čo vlastne ide? Adriána Gmit-
terová, ktorá vlastní zariadenie pre 
seniorov na Duklianskej ulici zvolávala 
pracovné stretnutia s primátorkou a 
mestskými poslancami za účelom 
nastavenia fi nancovania sociálnych 
služieb v Dennom stacionári a v Zaria-
dení pre seniorov na rok 2020. Tieto 
druhy sociálnych služieb sú v priamej 
kompetencii mesta a obci a zákon im 
podľa Adriány Gmitterovej ustanovuje 
povinnosť fi nancovať ich prevádzkové 
náklady.
   „My ako nezisková organizácia 
nastavujeme rozpočet na príslušný 
rozpočtový rok tak, aby na jeho konci 
bol výsledok hospodárenia „0.“ Nezis-

ková organizácia napojená na štátny 
rozpočet nemôže vytvárať zisk. Od 
výšky príspevku mesta, nastavujeme 
poplatok klientom. Čím viac mesto 
prispeje na prevádzkové náklady, tým 
menej zaplatí klient a naopak. Preto 
sme sa začiatkom roka 2019 osobne 
stretli s p. primátorkou na Mestskom 
úrade vo Svidníku, za účelom nasta-
venia fi nancovania sociálnej služby na 
rok 2019. Zo strany mesta sme 
boli ubezpečení, že mesto má 
záujem o tieto sociálne služby, 
bude ich fi nancovať a aby sme v 
ich poskytovaní pokračovali. Tak 
sme aj urobili, platby klientom 
sme nezvyšovali, vychádzajúc 
z toho, že vyúčtovanie našich 
výdavkov za rok 2018 skontro-
lované hlavným kontrolórom 
mesta Svidník bolo v poriadku,“ 
vyhlásila Adriána Gmitterová. 
Prevádzkové náklady sa pritom 
vyplácajú preddavkovo a prvý 
preddavok sa podľa zákona 
poskytne najneskôr do konca 
februára príslušného rozpočto-
vého roka. Mesto Svidník spomí-
nanému svidníckemu zariadeniu 
v roku 2019 zaplatilo zálohu na 
prevádzku denného stacionára 
vo výške 5 000 € v mesiaci apríl, 
na zariadenie pre seniorov im 
nebol poskytnutý preddavok, 
prvá platba prišla až v auguste 
2019. Finančný príspevok na 
prevádzku sociálnej služby sa 
schvaľoval na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva až v mesiaci jún 2019, 
kde boli poslancami schválené fi nanč-
né prostriedky na denný stacionár vo 
výške 40€/klient/mesiac, kde požado-
vaná výška príspevku bola 80,42 €, čo 
je podľa Adriány Gmitterovej presný 
výpočet podľa zákona o sociálnych 
službách. Na zariadenie pre seniorov 
im bol schválený príspevok vo výške 
60 €/klient/mesiac oproti požadovaných 
134,13 €/klient/mesiac. „Týmto nám 
mesto Svidník ublížilo hneď dvakrát, 
a to tým, že finančný príspevok na 
prevádzku bol bezdôvodne znížený a 
hlavne bol schválený neskoro a tým 
sme už nemohli spätne zvýšiť úhrady 
klientom, a tak sme sa nie vlastnou 
vinou dostali do fi nančných problémov. 
Na dôvody zníženia fi nančného prí-
spevku zo strany mesta a zverejnenie 
ich spôsobu výpočtu sme do dnešného 
dňa nedostali hodnovernú odpoveď.“ 
   Pripomeňme, že Atrium poskytuje 
sociálnu službu v rámci Denného 
stacionára pre 50 obyvateľov mesta 
Svidník. V Zariadení pre seniorov, 
ktoré ma kapacitu 16 prijímateľov soci-
álnej služby, sú toho času umiestnení 4 
obyvatelia s trvalým pobytom v meste 
Svidník, no mesto Svidník zariadeniu 
prispieva len na 2 obyvateľov, a to i 
napriek tomu, že zariadenie podľa slov 
Adriány Gmitterovej opakovane žiada 
o dofi nancovanie. Celková kapacita 
pobytového zariadenia Atrium je 80 
klientov. Z existenčných dôvodov, t. 
j. že mesto Svidník platí za svojich 
obyvateľov jednak znížený príspevok 

oproti požiadavke, a hlavne neskoro,  
64 miest z celkovej kapacity vyčlenili 
na špecializované zariadenie, ktoré si 
zazmluvnil Prešovský samosprávny 
kraj a umiestňuje si tu obyvateľov z 
celého kraja. Týmto mesto Svidník 
prišlo o možnosť umiestňovať svojich 
obyvateľov v zariadení pre seniorov 
priamo vo svojom meste a musí im 
hľadať  umiestnenie v iných mestách 

a obciach.
   Z dôvodu doterajších skúseností 
spolupráce s mestom Svidník, sa Adri-
ána Gmitterová rozhodla zorganizovať 
stretnutie s poslancami mestského 
zastupiteľstva vo Svidníku za prítom-
nosti primátorky. Chcela im vysvetliť 
problematiku fi nancovania sociálnych 
služieb, aby sa nezopakovala situácia 
z roku 2019. Na prvom stretnutí sa 
zúčastnili štyria poslanci mestského 
zastupiteľstva: Katarína Siváková, 
Ján Vook, Pavel Olejár a Ján Hirčko, 
primátorka sa podľa informácií od 
Adriány Gmitterovej pre zaneprázd-
nenosť ospravedlnila. Druhé stretnutie 
sa pre nízky záujem poslancov a po 
ospravedlnení p. primátorky zrušilo a 
zvolalo sa tretie stretnutie s dátumom, 
ktorý navrhla primátorka - 27.12.2019. 
Stretnutia so osobne zúčastnila pri-
mátorka mesta Svidník, poslanci Ján 
Vook, Pavel Olejár a Vladimír Kaliňák. 
Prizvaní boli aj dvaja zástupcovia pri-
jímateľov sociálnej služby v Dennom 
stacionári. Na tomto stretnutí boli 
predostreté fakty o nepostačujúcej 
spolupráci a potrebe jej zintenzívnenia 
medzi  organizáciou Atrium a mestom 
Svidník. 
   Požiadavka poskytovateľa sociálnych 
služieb bola, aby mesto Svidník plnilo 
dôslednejšie svoje povinnosti spojené 
s fi nancovaním prevádzkových nákla-
dov Denného stacionára a Zariadenia 
pre seniorov, vyplývajúce zo zákona o 
sociálnych službách. Celé stretnutie 
sa podľa vyjadrení Adriány Gmitterovej 
odohrávalo v duchu zistenia potreby 

tejto sociálnej služby pre mesto Svidník 
a záujem mesta o adekvátnu a skutoč-
nú podporu prevádzky. „Na základe 
rokovaní s poslancami a primátorkou 
mesta Svidník, naša organizácia nevidí 
ústretovosť, ochotu a pochopenie dô-
ležitosti sociálnej služby pre kategóriu 
odkázaných občanov mesta Svidník 
na sociálnu službu. Tento fakt sa pre-
javuje aj v ich neadekvátnom postoji k 
fi nancovaniu prevádzkových nákladov 
zariadenia a neustáleho nezmyselného 
odporu k poskytovaniu oprávneného 
a zákonom stanoveného fi nančného 
príspevku. 
   Napriek týmto skutočnostiam, sme sa 
dohodli, že sa ešte pokúsime priblížiť 
naše názory na stretnutí 13.1.2020, 
kde ako prevádzkovateľ predložíme 
konkrétnu požiadavku na poskytnutie 
fi nančného príspevku na prevádzku, 
ktorú vypočítavame v súlade s meto-
dológiou danou v zákone o sociálnych 
službách a v súlade so skutočnými 
ekonomicko-oprávnenými nákladmi za 
rok 2019, ktoré sú reálnymi nákladmi 
sociálnej služby v našom zariadení. 
Nechávame priestor k dohode o význa-
me tejto poskytovanej sociálnej služby 
v meste Svidník, s dôrazom, na reálnu 
nielen marketingovú podporu mesta. 
V opačnom prípade udržanie sociálnej 
služby prostredníctvom Denného staci-
onára vo Svidníku v takejto forme, ako 
je to doposiaľ, je ohrozené,“ zdôraznila 
Adriána Gmitterová, ktorá do prerobe-
nia bývalej škôlky preinvestovala viac 
než 1 milión eur. Na naposledy otvorený 
objekt získali podporu z verejných 
zdrojov z Úradu vlády SR a Úradu 
podpredsedu vlády SR v súhrnnej výš-
ke 287 879 €, čo predstavuje približne 
polovicu nákladov na vybudovanie a 
vybavenie tohto objektu a vytvorených 
bolo 60 pracovných miest. „Mesto Svid-
ník nijako fi nančne neprispelo k tomuto 
projektu, naopak, mesto profi tuje tak, 
že do mestskej kasy pribudlo 240 500 
€ za odkúpenie starej budovy, mestu 
sa platí daň z nehnuteľností, poplatky 
za komunálny odpad a podobne. Od 
mesta žiadame len to, čo mu zákon 
prikazuje. Mesto Svidník deklarovalo 
vybudovanie vlastného mestského den-
ného stacionára. Má mesto fi nančné 
prostriedky na vybudovanie, vybavenie 
a prevádzku tejto sociálnej služby, keď 
má problém zaplatiť len prevádzkové 
náklady za svojich obyvateľov? Nemalo 
by sa najprv zariadenie vybudovať a až 
tak likvidovať niečo, čo úspešne fungu-
je?“ takto nateraz uzavrela pomerne 
aktuálnu tému Adriána Gmitterová z 
neziskových organizácií Atrium a Atrium 
Svidník. 

ČO NA TO PRIMÁTORKA?
   O vyjadrenie sme, samozrejme, po-
žiadali aj primátorku Svidníka. Marcela 
Ivančová nám k tejto téme napísala 
krátke stanovisko: „Zúčastnila som sa 
stretnutia v Atriu a týkalo sa platieb 
za poskytované služby Denného 
stacionára a zariadenia pre seniorov. 
Dohodli sme sa na ďalšom stretnutí v 
polovici januára, kde sa budeme zao-
berať výškou doplatku mesta Svidník 
za poskytované služby na základe 
údajov, ktoré nám budú poskytnuté 
vedením Atria.“

 (ps)

Financovanie sociálnych služieb pre svidníckych seniorov v zariadení Atrium opäť horúcou témou

   Štatutárna zástupkyňa zariadenia pre 
seniorov a denného stacionára Atrium 
Adriána Gmitterová
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  Hneď viacero dopravných nehôd sa stalo deň pred Štedrým 
dňom vo Svidníku. Hasiči, policajti i záchranári mali celý deň 
čo robiť. Pod väčšinu dopravných nehôd sa pritom podpísal 
tradičný predvianočný stres a zhon. 

Deň pred Štedrým dňom - deň plný nehôd

  Všetko sa to začalo skoro ráno pred siedmou hodinou. Vážna dopravná ne-
hoda sa v pondelok 23. decembra stala na výjazde z obchvatu Svidníka, kde 
skončilo osobné auto prevrátené na streche. 56-ročná žena z obce Kapišová 
pri Svidníku sa viezla do práce. V hustom daždi a na mokrej vozovke z dopo-
siaľ nezistených príčin pravdepodobne narazila do zvodidiel. Auto odhodilo, 
dostalo šmyk a prevrátilo sa na strechu. V tom okamihu doň narazilo iné auto. 
Vodičku záchranári previezli do svidníckej nemocnice. Hospitalizovali ju so 
štyrmi zlomenými stavcami v bedrovej oblasti a narazeným pravým bokom. 
Dvom mužom v druhom aute sa nič nestalo. Do nemocnice záchranári akurát 
transportovali ich spolujazdkyňu. 28-ročnú ženu prijali s podozrením na otras 
mozgu. Príčiny nehody vyšetrujú svidnícki dopravní policajti.
  Ďalšia dopravná nehoda, pri ktorej museli policajti riadiť premávku, sa stala 
na križovatke Ulice Stropkovskej s Ulicou Poštovou. Dve autá tu do seba 
narazili, no pri zrážke sa našťastie nikto nezranil. Okrem ďalších menších 
kolízií v daždivom počasí Svidníčanov vystrašila hlavne nehoda, ku ktorej 
došlo po zotmení pri obchodných domoch Billa a Lidl vo Svidníku. Vodič 
osobného auta so stropkovským evidenčným číslom dával prednosť chodcom 
prechádzajúcim cez priechod pre chodcov medzi Lidlom a Billou. Vo chvíli, 
keď chodci prešli z jednej na druhú stranu a vodič auta sa chcel pohnúť a 
pokračovať v jazde, doňho zozadu narazilo auto so svidníckym evidenčným 

  Hasičom na celom Slovensku pribúdajú vý-
jazdy k unikajúcemu plynu. Po tragickej udalos-
ti v Prešove sú ľudia citlivejší na každý zápach 
plynu a prví, ktorých volajú, sú práve hasiči.

číslom. Vodička sa pravdepodobne nedostatočne venovala vedeniu vozidla, 
v tme a na mokrej vozovke nestihla svoje auto ubrzdiť. Auto, do ktorého 
zozadu narazila, odhodilo na trávnik vedľa cesty, pričom predtým zrovnalo 
veľkú dopravnú značku. V aute sa okrem vodiča viezli aj jeho dve deti - 8 a 
9-ročné. Obe pre istotu previezli na pozorovanie do svidníckej nemocnice, 
no podľa dostupných informácií by nemali mať žiadne vážne zranenia. Podľa 
našich informácií ani pri jednej z týchto dopravných nehôd nebol v dychu či v 
krvi vodičov zaznamenaný alkohol. 

 (ps)

Podozrenie na únik plynuPodozrenie na únik plynu

  Tak tomu bolo aj v sobotu 28. decembra večer krátko 
po devätnástej hodine. Hasiči museli zasahovať priamo 
v centre Svidníka. Volali  ich, lebo pri budove Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny ľudia cítili plyn. Unikať 
mal z regulačnej stanice umiestnenej priamo na budove. 
Hasiči namerali mierne zvýšené hodnoty niektorých látok, 
ktoré plyn obsahuje. Priestor uzavreli a ľuďom zakázali 
približovať sa. Na miesto dorazil aj pracovník plynární, 
ktorý však špeciálnym meračom  nebezpečné hodnoty 
zemného plynu v ovzduší nenameral. Hasiči sa mohli 
vrátiť na základňu, situáciu neskôr plynári mapovali len vo 
vlastnej réžii.                                                            (ps)
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   Medzi tými, ktorí vianočné sviatky a silvestrovsko-novoročné oslavy museli tráviť v práci, boli 
okrem iných aj policajti, hasiči, záchranári a lekári i ostatný personál vo svidníckej nemocnici. 
My sme zisťovali, ako zvládli uplynulé obdobie. 

Ako vyzerali vianočné sviatky a silvestrovsko-novoročné oslavy?  

2019 do 1.1.2020 hasiči vykonali 4 
výjazdy. „Z toho bola jedna dopravná 
nehoda osobného vozidla vo Fijaši 
na Štedrý deň, jedna technická 
pomoc - podozrenie na únik plynu 
na Centrálnej ulici vo Svidníku 28. 
decembra, a dva požiare. Jeden 25. 
decembra v Giraltovciach, kde došlo 
k požiaru sadzí a druhý rovnako 25. 
decembra v Brusnici, kde zasahovali 
pri požiari trojkilogramovej propán-
butánovej fľaše,“ konštatoval Martin 
Kmec a dodal, že z pohľadu hasičov 
boli silvestrovsko-novoročné oslavy v 
regióne pokojné a bez výjazdu. 

ZÁCHRANÁRI: 
Trikrát prevoz na pôrod

   Najviac výjazdov počas vianočných 
sviatkov a silvestrovsko-novoročných 
osláv v našom regióne mali zdravot-
nícki záchranári. Regionálny manažér 
Falck Záchranná pre oblasť Šariš 

Ondrej Záleha nás informoval, že 
stanice RZP Svidník, RLP Svidník 
a RZP Stropkov zasahovali počas 
vianočných a novoročných sviatkov 
spolu 42-krát, pričom alkohol bol 
prítomný u 6 pacientov. „Najčastejšie 
boli záchranári privolávaní k nasle-
dovným zdravotným komplikáciám: 
šestnásťkrát k vysokému krvnému tla-
ku, osemkrát k tráviacim ťažkostiam, 
päťkrát k úrazu, trikrát k neurologic-

kým problémom, trikrát viezli tehotnú 
ženu na pôrod, trikrát boli privolaní 
k psychickým problémom, rovnako 
trikrát k poruche vedomia a pri jednom 
výjazde už, žiaľ, konštatovali exitus, 
teda úmrtie,“ informoval nás regio-
nálny manažér Falck Záchranná pre 
oblasť Šariš Ondrej Záleha. 

NEMOCNICA: 
Bez pyrotechnických úrazov

   Z hľadiska ošetrení na pohotovost-
ných ambulanciách a na oddeleniach 
Nemocnice Svet zdravia vo Svid-

níku bol i 
v ianočné 
sviatky a 
silvestrov-
ské oslavy 
poko jné . 
„Aj  tento 

rok pacientov trápili najmä tráviace 
ťažkosti, pričom zdravotný stav 
niektorých si následne vyžadoval 
aj hospitalizáciu. Silvestrovská noc 
sa, našťastie, zaobišla bez úrazov 
spôsobených pyrotechnikou. Lekári 
ošetrili len niekoľko drobných úrazov 
a hospitalizovali pacientov aj po 
intoxikácii alkoholom,“ konštatovala 
v rozhovore pre naše noviny komuni-
kačná špecialistka siete polikliník Pro-
Care a nemocníc Svet zdravia Jana 
Fedáková. V chirurgickej ambulancii 
svidníckej nemocnice podľa nej počas 
Vianoc, teda od 24. do 26. decembra 
2019 ošetrili celkovo 32 pacientov, 
rok predtým ich bolo 40. „Počas sil-
vestrovskej noci sa lekári postarali o 
piatich pacientov (4 v predošlom roku) 
a v prvý deň nového roka (po 7.00 
hod.) ošetrili 15 pacientov, prevažne 
mužov (12 v predošlom roku),“ dodala 
Jana Fedáková.                        (ps)

POLICAJTI: 
Boli to pokojné sviatky

   Počas vianočných sviatkov a silves-
trovsko-novoročných osláv na teritóriu 
Okresného riaditeľstva Policajného 
zboru (OR PZ) vo Svidníku, do ktoré-
ho patria okresy Svidník a Stropkov, 
zaznamenali bežný nápad a tieto 

sviatky možno z 
pohľadu polí-

cie hodnotiť 
ako pokoj-
né, bez mi-
moriadnych 

udalostí. V 
rozhovore pre 

naše noviny to 
povedal hovorca Krajského 
riaditeľstva Policajného zboru v 
Prešove Igor Pavlik. V súvislosti 
s vianočnými sviatkami a počas 
osláv príchodu nového roka neboli v 
okresoch Svidník a Stropkov podľa 
neho zaznamenané také narušenia 
verejného poriadku, ktoré by súviseli s 
týmito oslavami alebo iné protiprávne 
konania. „Počas vianočných sviatkov 
zaznamenali policajti na teritóriu OR 
PZ Svidník jeden prípad ublíženia na 
zdraví (nie na verejnosti) a taktiež pri-
jali oznámenie vo veci nebezpečného 
vyhrážania a riešili päť priestupkov 
proti majetku (z toho dva priestupky 
vo Svidníku, dva v Stropkove a jeden 
v Giraltovciach. K tomu treba prirátať 
dva priestupky proti občianskemu 
spolunažívaniu (z toho jeden vo 
Svidníku a jeden v Stropkove). V 
porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 

bola situácia výrazne pokojnejšia,“ 
konštatoval krajský policajný hovorca 
Igor Pavlik.    
   Okresný dopravný inšpektorát OR 
PZ vo Svidníku v priebehu dní 24. 
až 26.12.2019 zaznamenal jednu 
dopravnú nehodu na ceste II/556 
Kručov - Fijaš, kde došlo k ľahkému 
zraneniu jednej osoby. V ďalšom 
období nedošlo k žiadnej dopravnej 
nehode a neboli zaznamenané ani 
žiadne mimoriadne udalosti v cestnej 
doprave. „Zaevidovaných bolo akurát 
celkom 6 škodových udalostí, z toho 
trikrát stret s lesnou zverou. Taktiež v 
priebehu Silvestrovskej noci nebol na 
úseku cestnej premávky v okresoch 
Svidník a Stropkov zaznamenaný 
žiaden incident a ani mimoriadna 
udalosť,“ dodal hovorca Krajského 
riaditeľstva Policajného zboru v Pre-
šove Igor Pavlik. 

HASIČI: 
Silvester bez výjazdu

   Podobne pokojné vianočné a silves-
trovsko-novoročné obdobie majú za 
sebou aj hasiči patriaci pod Okresné 

riaditeľstvo Ha-
s i č s k é h o  a 
záchranného 
zboru vo Svid-
níku. Ako nás 
i n f o r m o v a l 
vedúci Odde-

lenia operatív-
no-technického 

svidníckeho Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru 
Martin Kmec, v čase od 24. decembra 

  Ministerstvo vnútra zverejnilo kandidačné listiny politických 
subjektov do nadchádzajúcich parlamentných volieb, ktoré sa 
uskutočnia v sobotu 29. februára budúceho roku. 

Kto každý z okresu Svidník sa chce dostať do parlamentu?

  Pre verejnosť sú prístupné na internetovej stránke www.minv.
sk. Do budúcoročných parlamentných volieb sa chce zapojiť 25 
politických strán, hnutí a koalícií. Ich počet sa môže ešte znížiť, 
ak sa niektorá z nich rozhodne vzdať sa.
  Pripomeňme, že politické subjekty museli odovzdať kandi-
dačné listiny do 1. decembra 2019 do polnoci. S kandidátkou 
odovzdali aj volebnú kauciu 17 000 eur. Vráti sa tým stranám, 
ktoré dostanú vo voľbách aspoň dve percentá hlasov.
  Parlamentné voľby, ako sme už uviedli, sa budú konať 29. 
februára 2020. Ofi ciálna volebná kampaň sa začala 5. novem-
bra. Politické subjekty môžu na ňu minúť najviac tri milióny eur 
vrátane dane z pridanej hodnoty. Musia mať transparentný účet. 
Kampaň sa končí volebným moratóriom, teda 48 hodín pred 
dňom konania sa volieb.
  O tom sme už písali aj na stránkach našich novín v posled-
nom minuloročnom vydaní a uviedli sme, že na kandidátnych 
listinách týchto strán, hnutí a koalícií sú aj kandidáti z okresu 
Svidník, no niet ich veľa. My sme ich napočítali trinásť, teda 
konkrétne tých kandidátov, ktorí majú ako miesto trvalého byd-
liska uvedené mestá alebo obce okresu Svidník. Celkovo ich však napokon 

je pätnásť, a preto všetkých uvádzame ešte raz. 
  Za stranu DOBRÁ VOĽBA kandiduje s číslom 104 Daniela Vasiľová zo Svid-
níka, za stranu Sloboda a solidarita s číslom 51 kandiduje Soňa Tchirová zo 
Svidníka, za stranu SME RODINA s číslom 134 kandiduje Slavomír Sakalík 

zo Svidníka, za stranu ZA ĽUDÍ kandiduje s číslom 109 Vla-
dimír Šandala zo Svidníka, za Slovenskú národnú stranu s 
číslom 55 kandiduje Jaroslav Olejár z Giraltoviec a s číslom 
71 kandiduje Ján Holodňák zo Svidníka, za Demokratickú 
stranu kandiduje s číslom 99 Vladislav Kačmár zo Stročína, 
za koalíciu Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska 
demokracia s číslom 102 kandiduje Jozef Ľos-Božik ml. 
zo Svidníka, za Kresťanskodemokratické hnutie kandiduje 
s číslom 56 starosta obce Lúčka Mikuláš Mašlej, s číslom 
81 Marcel Tkáč z Lúčky a s číslom 85 kandiduje Natalija 
Kravčenko z Hrabovčíka, za stranu VLASŤ kandiduje s 
číslom 52 Martin Sičák z Hunkoviec, za stranu MOST-HÍD 
kandiduje s číslom 18 Michal Goriščák zo Svidníka, za stranu 
SMER-sociálna demokracie kandiduje s číslom 59 Mikuláš 
Krajkovič z Vápeníka a za stranu Kotlebovci - Ľudová strana 
Naše Slovensko kandiduje s číslom 147 29-ročný učiteľ 
Jakub Hajduk z Mlynároviec.

 (pn)
Za KDH kandiduje aj 62-ročný dlhoročný starosta obce 
Lúčka pri Giraltovciach Mikuláš Mašlej
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  Väčšina pravoslávnych veriacich na Slovensku i vo svete sa 
neriadi gregoriánskym, ale starším juliánskym kalendárom. 
I v terajšej dobe globalizácie sa pravoslávni veriaci snažia o 
zachovanie zvykov a tradícií svojich predkov, siahajúce až do 
čias svätého Cyrila a Metoda. 

Novoročné tradície v skanzene  

  11. januára 2020 od 11. hod. sa v národopisnej expozícii v prírode (skanzene) 
SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku uskutoční podujatie s názvom NO-
VOROČNÉ TRADÍCIE. Jeho organizátorom je múzeum v spolupráci s mestom 
Svidník. Táto akcia má už svoju tradíciu stretávania sa širokej verejnosti v areáli 
skanzenu pri príležitosti Nového roka podľa juliánskeho kalendára.  Prostredníctvom 
programu, v ktorom zaznejú novoročné pozdravy a koledy v podaní pozvaných 
hostí FSk STROPKOVČANI zo Stropkova, sa prenesieme do čias dávno minulých 
a priblížime si tradície vítania Vianoc a nového roka našich predkov. Bude tradičná 
ľudová zabíjačka a ochutnávka zabíjačkových špecialít, primátorský punč, ľudová 
veselica s ľudovou hudbou POZBERANCI a keď nám počasie dopraje bohatú 
snehovú nádielku, bude aj guľovačka so sánkovačkou na všetkých kĺzavých pred-
metoch, ktoré sa dajú využiť na jazdu zo zasneženého kopca. Pozývame Vás zažiť 
atmosféru juliánskeho novoročného obdobia v skanzene SNM - Múzea ukrajinskej 
kultúry. Tešíme sa na Vašu účasť! Vstupné: 2 € = makovický toliar (v cene ochut-
návka špecialít). Deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby zdarma.                                   

(snm-muk) 

  Za vlastné kúpili cement i piesok. K studničke doviezli elek-
trocentrálu i miešačku a pustili sa do roboty. Dvaja svidnícki 
dôchodcovia sa takto snažili opraviť prameň vyvierajúci z lesa 
pri ceste smerujúcej zo Svidníka do Mestiska.

Studničku v smere na Mestisko opravili dvaja dôchodcovia

 Istotu, že sa im to podarí, však nemali. Hnala ich však túžba urobiť niečo 
nielen pre seba, ale i pre iných. Jeden muž to celé vymyslel, no netajil svoje 
sklamanie. Koho oslovil, vrátane samosprávy, nikto mu vraj nebol ochotný 
pomôcť. Až na jedného kamaráta. „Kamarát sem chodí na vodu, tak ma po-
prosil, či pôjdem, tak som povedal, že idem, že pôjdem pomôcť.“ 
  Spomínaný prameň je medzi Svidníčanmi veľmi obľúbený. Pravidelne ho 
kontrolujú aj hygienici a je v poriadku. Voda sa však postupne strácala. Našla 
si inú cestičku a z rúry vytekala čoraz slabšie. Snahou dvoch dôchodcov bolo 
vrátiť vodu na pôvodné miesto tak, aby si ju ľudia mohli i naďalej naberať. Po-
trebovali na to pomerne veľa betónu, ktorý si pripravovali priamo pri studničke. 
Aktivita dvoch svidníckych seniorov neostala bez odozvy. Chlapom sa ozvala 
nezisková organizácia Dôstojný život všetkým a tá im pomohla. 

  „My sme im vlastne prispeli iba na materiál, ktorý použili pri oprave tejto stud-
ničky,“ povedala nám Martina Majdáková zo spomínanej svidníckej neziskovej 
organizácie, no dôchodcovia nechceli nič prijať až do chvíle, keď nemali istotu, 
že sa to podarilo. Tesne pred Vianocami vodu z prameňa po týždňovej robote 
vrátili na pôvodné miesto. „Roky užívame túto vodu z tohto prameňa a veľká 
vďaka patrí hlavne týmto dvom chlapom, ktorí nezištne vlastne pomohli celému 
mestu,“ podotkla ešte Martina Majdáková, podľa ktorej sa k dvojici seniorov 
neskôr pridali aj mladší. Zásah potreboval aj odvodňovací kanál vedúci popod 
cestu, pretože bol celý upchatý a plný odpadkov. Bolo nevyhnutné ho úplne 
vyčistiť, aj preto je pre všetkých, ktorí na tu vyvierajúcu vodu nedajú dopustiť, 
na mieste jedna rada či skôr upozornenie. 
  „Aby sa trošku zodpovednejšie správali k tomuto prameňu a nevyhadzovali 
či nenechávali za sebou také veľké množstvo odpadkov,“ dodala Martina 
Majdáková z neziskovej organizácie Dôstojný život všetkým. Pomocnú ruku 
napokon podá aj svidnícka samospráva. Odviezť dá odpad, ktorý dobrovoľníci 
vyzbierali z rúry, ktorá vedie popod cestu, no a takisto dá mesto urobiť aj rozbor 
vody, aby potvrdili jej kvalitu.                                                                    (ps)

  Svidníčania sa so starým rokom 2019 lúčili a nový rok 2020 vítali 
bez ohňostroja. Tento fakt ovplyvnila tragická udalosť v Prešo-
ve na Mikuláša 6. decembra, no PR manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová tvrdí, že ustupovať od klasického ohňostroja 
chcelo mesto tak či onak. 

Namiesto ohňostroja Svidník poslal do Prešova 1 000 eur 
Silvester stál ďalšiu tisícku

  „Ambíciou mesta je silvestrovskú oslavu stále viac posúvať do eko rozmeru 
a tým dbať na životné prostredie, ale aj znižovať hlučnosť, ktorá je nepríjemná 
pre starších ľudí, deti, chorých ľudí na srdcové ochorenia i pre zvieratá,“ vy-
hlásila PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, podľa ktorej uplynulý 
rok práve zo spomínaných dôvodov pripravovali laserovú show v kombinácii 
s klasickým, ale kratším ohňostrojom. 
  „Udalosti spojené s výbuchom v Prešove nás podnietili k zapojeniu sa do 
verejnej výzvy a pridali sme sa k mestám a obciam, ktoré venujú čiastku za 
ohňostroj na dobročinný účel, mesto 
Svidník poslalo 20.12.2019 na účet 
Prešova 1 000 eur,“ potvrdila využitie 
pôvodne určených peňazí na silves-
trovsko-novoročný ohňostroj Kristína 
Tchirová. 
  Svidníčania však bez šou na Silvestra 
neostali. Na pešej zóne sa zišli de-
siatky ľudí, ktorým najprv na zohriatie 
vyhrávala hudobná skupina a o polnoci 
sa k nim prihovorila aj primátorka Marcela Ivančová. Namiesto ohňostroja 
Svidníčanom mesto ponúklo laserovú šou. „Finančný náklad na laserovú 
show počas Silvestra bol 500 eur a na hudobnú skupina ďalších 500 eur,“ 
ozrejmila Kristína Tchirová. 
  Počas uplynulého vianočného obdobia sa mesto Svidník snažilo nižším ná-
kladom a s menším spestrením tohtoročných Vianoc investovať do laserovej 
techniky tzv. shownet, ktorú zakúpili spolu s hardvérom za 948 eur. „Využili 
sme ju počas vianočných trhov a plánujeme ju používať na rôzne mestské 
podujatia, ako napr. Dni Svidníka, 665. výročie, DBM a ďalšie menšie akcie,“ 
dodala ešte PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.                  (ps)

   Na prahu nového roku 2020 želám 

všetkým obyvateľom okresu Svidník veľa zdravia, šťastia, lásky, pohody, 

spokojnosti a radosti! Nech sa vám nový rok vydarí podľa vašich predstáv, 

nech sa vám splnia aj tie najtajnejšie sny! 

   Všetko dobré v novom roku 2020!

Mikuláš Krajkovič, 
                                            poslanec Národnej rady SR
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Vianočné trhy s charitatívnym podtónom
  Jednodňové Vianočné trhy priniesli v stredu 18. decembra na svidnícku pe-
šiu zónu atmosféru Vianoc. Postarali sa o to predajcovia svojim ponúkaným 
tovarom, ku ktorým veľmi vhodne zapadli aj malí predajcovia zo svidníckych 
základných škôl, ale i Dom sv. Faustíny a Dom sv. Jozefa či Senior dom Svida. 
Výťažok z predaja vianočných dobrôt a ozdôb bol venovaný ťažko chorému 
chlapčekovi zo Svidníka. Jednodňové Vianočné trhy otvorila príhovorom primá-
torka Svidníka Marcela Ivančová a svojimi kultúrnymi vystúpeniami ich spestrili 
malí škôlkari a školáci, napríklad aj zo svidníckej Základnej umeleckej školy.                                                                                    

                           (ps) 

  31. decembra končila výnimka pre neudeľovanie pokút za nee-
vidovanie tržieb prostredníctvom systému eKasa. Od 1. januára 
2020 môžu podnikatelia evidovať tržby už len prostredníctvom 
systému eKasa. Finančná správa bude na plnenie zákonných 
povinností dohliadať. Systém fi nančnej správy eKasa funguje 
od apríla 2019 korektne a bez akýchkoľvek obmedzení.

Od januára už len eKasa, inak pokuta

  Podnikatelia, ktorí ešte eKasu nemajú, musia počítať s následkami. Od 
1.1.2020 môže fi nančná správa v zmysle zákona o používaní elektronickej 
registračnej pokladnice (Zákon č. 289/2008 Z. z.) udeľovať pokuty za neevido-
vanie tržieb v systéme eKasa. Minimálna pokuta je 330 eur, vyšplhať sa však 
môže až na 20 000 eur, hrozí aj strata živnostenského oprávnenia. 
  Finančná správa eviduje, že niektorí podnikatelia začnú svoje podnikanie 
až neskôr v januári, resp. budú niektoré prevádzky z dôvodu dovoleniek a 
inventúr začiatkom januára zatvorené. V takom prípade si musia podnikatelia 
eKasu zriadiť do termínu otvorenia a nemusí sa tak stať hneď k 1.januáru. 
Každopádne platí, že podnikateľ, ktorý bude od 1.1.2020 prijímať tržbu, musí 
ju zaevidovať už iba cez systém eKasa (t.j. prostredníctvom online registračnej 
pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice). 
  Aktuálne eviduje tržby v systéme eKasa už 181 976 pokladníc. To predsta-
vuje 89% z celkového počtu aktívnych klasických pokladníc spred apríla 2019 
(pred spustením eKasy bolo aktívnych 205 000 pokladníc). Z nepripojených 
pokladníc môže ísť v niektorých prípadoch aj o sezónnych podnikateľov, ktorí 
pokladnicu v súčasnosti nevyužívajú, a preto stačí, ak sa pripoja až v čase, 
keď začnú evidovať tržby. 
  Pripojené pokladnice vydajú denne už viac ako 7 mil. pokladničných dokladov, 
ktoré fi nančná správa dokáže bez problémov prijať. Systém fi nančnej správy 
funguje korektne a bez akýchkoľvek obmedzení. 
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a col-
níctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho 
rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými 
podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 
3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou 
inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií 
nájdete na www.fi nancnasprava.sk

  Ivana Skokanová, hovorkyňa fi nančnej správy

  „Ctíme si hrdinov, oslavujeme oslobodenie“ - s týmto mottom si 
na začiatku nového roka pripomenieme pre Svidník mimoriadne 
dôležité udalosti. 

Pripomenieme si 75. výročie oslobodenia Svidníka 

  „19. januára si pripomenieme 75 rokov od oslobodenia Svidníka. Jeden deň 
na pripomenutie významnej udalosti nestačí - pripravili sme pestré sprievodné 
podujatia - žiaci svidníckych škôl pracovali na projektoch, pripravili sme výsta-
vu starých fotografi í a výstavu venovanú Volyňským Čechom, s ktorými nás 
spája vojnová história a pripravujeme aj slávnostnú akadémiu. Toto všetko je 
pripomienkou krutých a častokrát nezmyselných bojov, ale naše spomienky 
ostávajú s tými, ktorí trpeli a pre tých, ktorí po nás prídu. Preto sme chceli 
tento rok urobiť viac, než len položiť kytice. 
  Každým kúskom - našimi aktivitami, sme chceli vyskladať mozaiku, aby 
sme zachytili spomienky ešte posledných žijúcich pamätníkov a zároveň 
zapojili aj deti a mládež, pretože posolstvo musí prežiť. Porážka fašizmu bola 
významným medzníkom. Život v mieri však nie je samozrejmosť a je našou 
povinnosťou urobiť všetko pre to, aby sa hrôzy vojny neopakovali,“ povedala 
primátorka Svidníka Marcela Ivančová. 
  Mesto Svidník pripravilo sériu článkov o vojenských osobnostiach, po 
ktorých sú pomenované ulice v meste Svidník. Po dobu 7 týždňov sa Svid-
níčania dozvedajú o zásluhách tých hrdinov, ktorých meno nesú naše ulice. 
Pripravili sme výstavu, ktorej ústrednou postavou je človek. „Zachytiť dejiny, 
vybrať to najpodstatnejšie sa dá aj na základe historických prameňov, ale 
ako ľudia prežívali vojnu vo svojich rodinách, ako ľudia žili bezprostredne 
po vojne, to sa dozvedáme z osobných výpovedí a práve tieto spomienky 
sme chceli pre ďalšie generácie prostredníctvom výstavy zachytiť,“ dodala 
Marcela Ivančová.  
  10. januára bude Diskusné fórum, na tému života počas II. sv. vojny a po 

nej a tiež prezentácia prác žiakov zo základných škôl. Žiaci sa pýtali rodičov, 
starých rodičov i starkých zo širšieho okolia a spravovali svoje výstupy do audio 
i video prezentácii a výtvarných prác. Nahliadnuť cez oko kamery budeme 
môcť aj do spomienok Johna Rusina, ktorého boje donútili odísť do šíreho 
sveta, už desaťročia žije v Amerike. Po diskusnom fóre slávnostne otvoríme 
spomínanú výstavu, ktorej súčasťou je aj roll-upova prezentácia Združenia 
Čechov z Volyňe. 
  17. januára pripravuje už tradičný Vedomostný kvíz pre žiakov v spolupráci 
s VHM Svidník, tento rok to bude už 10. ročník. V deň výročia oslobodenia, 
19. januára 2020 budeme vzdávať úctu padlým vojakom a hrdinom oslobo-
dzovacích bojov na pietnych miestach na Dukle, na Pamätníku sov. armády 
vo Svidníku a pri Soche gen. Svobodu vo Svidníku. V spolupráci so ZUŠ 
Svidník pripravujeme slávnostnú akadémiu. 

 Kristína Tchirová, PR manažérka mesta Svidník 
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JANUÁR 
* Ešte pred Vianocami 2018 primátorka Svidníka Marcela Ivančová odvolala 
všetkých vedúcich odborov na Mest-
skom úrade a rozhodla o tom, že od 
1. januára 2019 je novým prednostom 
Mestského úradu Miroslav Novák, 
dovtedajší právnik úradu. * Celková 
bilancia svidníckej pôrodnice, ktorú 
k 15. decembru 2018 defi nitívne za-
tvorili, je 393 narodených detičiek v 
roku 2018. * Ľuboša Čepana na poste 
vedúceho Odboru výstavby Mestského 
úradu vo Svidníku dočasne nahradil 
Karol Richvalský. Neskôr sa stal pl-
nohodnotným vedúcim. * Novoročné 
tradície v Skanzene SNM-MUK boli 
aj s tradičnou zabíjačkou a punčom. 
* Rusínsky ples vo Svidníku otvorili 
prešovský župan Milan Majerský a 
primátorka Svidníka Marcela Ivančová. 
* Amatérski hokejisti AHK Svidník vyhrali turnaj v Stropkove. * Písali sme o 
Svidníčanovi Karolovi Čurilovi, ktorý je špičkovým kardiológom pôsobiacim v 
Prahe. * V budove riaditeľstva svidníckej nemocnice našli podozrivú obálku 

s bielym práškom. * Tradičnou formou 
sme si pripomenuli 74. výročie oslobo-
denia Svidníka. * Primátorka Svidníka 
zorganizovala novoročné stretnutie 
s podnikateľmi, zástupcami cirkví a 
rôznych spoločenských organizácií. 
* Po ročnej pauze napísal Svidnícky 
občiansky ples svoju 18. kapitolu a 
bol vypredaný. * Vo Vyšnom Mirošove 
mali tradičnú silvestrovskú zabíjačku 
a ohňostroj podľa Juliánskeho kalen-
dára. * Predstavili sme muzikálovú a 
divadelnú herečku Ivanu Vaňkovú po-
chádzajúcu z Hrabovčíka a pôsobiacu 
v Brne. * Kaufl and požiadal o vydanie 
stavebného povolenia na výstavbu 
svojej prevádzky vo Svidníku. * NAKA 
zadržala starostu Vyšného Mirošova 

Michala Petraníka a sudca rozhodol o jeho vzatí do väzby. * Vo Svidníku sa 
konal medzinárodný hokejový turnaj AHK 2019. *

FEBRUÁR 
* V obci Medvedie sa konal Zimný Triatlon ROKA 2019. * Písali sme o 
mladom Rómovi Jaroslavovi Dudym, 
ktorý vo svojej stolárskej dielni vyrába 
nábytok. * Vicepremiér Richard Raši v 
Giraltovciach slávnostne otvoril novú 
výrobnú halu kožiarskej fi rmy. * Kraj-
ský parlament na podnet svidníckeho 
poslanca Jána Vooka vyzval na opä-
tovné zriadenie pôrodnice vo Svidníku. 
* Novým primárom Chirurgického 
oddelenia vo svidníckej nemocnici 
sa stal Igor Leško. * Predstavili sme 
mladú svidnícku lekárku Zuzanu Ha-
nikovú, ktorá ešte v lete 2018 cestou 
na dovolenku v Chorvátsku pomáhala 
českej rodine pri autonehodu. * So 
Svidníčanmi diskutovala rodáčka z 
mesta Kamila Dagenais (Darivčáková), 
ktorá navštívila 37 krajín. * Svidnícka 
samospráva spustila kampaň za 
ekologickejšie mesto. * Pri Rakovčíku sa stala smrteľná nehoda dodávky s 
kamiónom. Zahynul muž z okresu Gelnica. * Prezidentský kandidát Štefan Ha-
rabin zavítal na teplákový ples Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami do 
svidníckeho Hotela Rubín. * V centre Svidníka, na parkovisku pri Dome kultúry 
horeli dve autá, jedno z nich zhorelo do tla. * Informovali sme o starostovi Prí-

krej Miroslavovi Goldirovi, ktorý 
úraduje vo vlastnej obývačke. * 
V Podduklianskej knižnici pred-
stavila svoju knihu Básne z neba 
Večnosti Alexandra Pagáčová. * 
Kvôli nízkemu počtu poslancov 
primátorka Svidníka prerušila 
rokovania mestského parlamen-
tu. * Odevná spoločnosť I.C.A. 
ohlásila hromadné prepúšťanie 
a presun výroby do Srbska. * V 
Stročíne po roku opäť hodovali 
na zabíjačkových špecialitách. 
* Za futbalové ihrisku s umelým 
trávnikom bol pred svidníckymi 
mestskými poslancami lobovať 
viceprezident SFZ Richard Har-
villa. * Trinásti poslanci zvýšili právomoci primátorky Marcely Ivančová pri 
nakladaní s fi nanciami a s majetkom mesta. * V mestskom parlamente vznikol 
deväťčlenný poslanecký klub Pre Svidník. * 

MAREC
* Písali sme o Svidníčanke Jaroslave Hribikovej, ktorá prekladá knihy ta-

lianskych autorov do slovenčiny. 
* Vo Svidníku a obciach okresu 
sa konal celý rad akcií venova-
ných Medzinárodnému dňu žien. * 
Opravovali strechu hlavnej budovy 
SNM-Múzea ukrajinskej kultúry, 
ktorá bola v havarijnom stave. * 
Svidníčanka Mária Adamečková sa 
stala sudkyňou Okresného súdu 
Bratislava II. * V Kapišovej sa stala 
tragédia - zastrelil sa 19-ročný mla-
dík Juraj. * Svidnícka primátorka 
začala na webe mesta zverejňovať 
svoj týždňový pracovný program. 
* Minister životného prostredia 
László Sólymos navštívil Svidník. * 

Premiérový ročník Plesu priateľov FS 
Makovica uzavrel fašiangy pod Duklou. 
* Svidníčania Michal Hajduk a Michal 
Kočan boli na 95. Vasovom behu 
na lyžiach vo Švédsku. * Predstavili 
sme Svidníčanku Zuzanu Kaliňákovú, 
ktorá sa so svojimi obrazmi dostala do 
mnohých a nielen európskych krajín. * 
V Hunkovciach museli pre nález vojno-
vej munície evakuovať desiatky ľudí. * 
Prezidentské voľby v okrese Svidník 
ako v jedinom slovenskom okrese 
vyhral Štefan Harabin pred Marošom 
Šefčovičom. * Padlo rozhodnutie, že 
kompostéry pre domácnosti Svidník 
nedostane. * V Podduklianskej knižnici 
prezentovali publikáciu Slovensko a 
Slováci vo víre prvej svetovej vojny. * 

Najmladším víťazom 
dvanásteho ročníka 
stolnotenisového 
turnaja TOP 32 sa 
stal Maroš Michalko. 
* Novou mestskou 
predsedníčkou SNS 
vo Svidníku sa stala 
Vlasta Hojdová. * V 
Údolí smrti vďaka 
obci Kružlová pri-
budla nová atrakcia 
- veľký nápis Údolie 
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smrti. * Staronovými vedúcimi odborov na Mestskom úrade vo Svidníku sa stali 
Marta Jacková a Nikolaj Vlčinov, novým vedúcim Karol Richvalský. * Učiteľ 
Michal Klimik sa vďaka svojmu bývalému učiteľovi opäť dostal na zápasy 
prestížnej anglickej futbalovej ligy. * Kaufl and dostal stavebné povolenie. * V 
rámci Dňa učiteľov vo Svidníku ocenili 15 súčasných a bývalých pedagógov. 
* Nemecký investor avizoval novú prácu vo Svidníku pre 100 až 150 ľudí. * V 
druhom kole prezidentských volieb v okrese Svidník vyhral Maroš Šefčovič. Vo 
volebnom štábe novozvolenej prezidentky Zuzany Čaputovej bol aj Svidníčan 
Jozef Ľos-Božik ml. * Členovia svidníckej kapely Piňazi De? hrali pre väzňov 
vo väznici v Košiciach-Šaci. * 

APRÍL 
* 11-ročný Tomáš Handzuš z Giraltoviec sa stal majstrom Slovenska v boxe. 

* Krajský parlament rozhodol o zlúče-
ní niekdajšieho strojárskeho učilišťa 
vo Svidníku s niekdajším odevným 
učilišťom. * Náter modrého mosta cez 
rieku Ladomirka prišli posúdiť znalci. * 
Vo Svidníku mobilný operátor Orange 
zatvoril svoju predajňu. * Jurkovu 
Voľu riadia štyri ženy - starostka Iveta 
Škrabová a tri poslankyne. * Svidnícki 
gymnazisti boli na expedícii v Škótsku. 
* Predseda Prešovského samospráv-
neho kraja Milan Majerský absolvoval 
celodenný pracovný program vo Svid-
níku. * Podnikateľ Ján Holub oznámil, 
že vo Svidníku vybuduje STK a EK pre 
osobné i nákladné autá. * Mladý svid-

nícky kulturista Adam Križ zís-
kal striebro na Majstrovstvách 
Slovenska v kulturistike junio-
rov. * V Dome sv. Faustíny mali 
Deň otvorených dverí, časopis 
Cesta so ženami predávali aj 
primátorka Marcela Ivančová a 
mestská poslankyňa Katarína 
Siváková. ENVIRO deň v réžii 
Ministerstva životného prostre-
dia vo Svidníku prilákal stovky 
ľudí. * Svidník bol dejiskom 29. 
krajských športových hier detí 
z detských domovov z celého Prešovského kraja. * 

MÁJ
* Ruskí motorkárski Noční vlci po troch rokoch zavítali do Svidníka a na Duklu. 

* Do europarlamentu sa chcelo dostať 
aj päť kandidátov z okresu Svidník. 
Neuspel ani jeden. * Pripomenuli sme 
si 50 rokov, odkedy v Údolí smrti osa-
dili legendárne tanky. * Obec Kružlová 
získala dekrét o slovenskom rekorde 

za nápis Údolie smrti. * Mladé volejba-
listky ŠK Komenského Svidník trénerky 
Gabriely Haľkovej sa stali majsterkami 
kraja. * Svidnícki mestskí poslanci 
rozhodli, že ihrisko s umelým trávnikom 
bude defi nitívne pri Základnej škole 
na Ulici 8. mája. * Región pod Duklou 

navštívil štátny tajomník Ministerstva školstva Peter Krajňák. Britský veľvy-
slanec Andrew John Garth 
zavítal do Spojenej školy 
vo Svidníku a navštívil aj 
pamätihodnosti regiónu. * 
Vo Svidníku sa konal ďalší 
ročník Rusínskeho festiva-
lu aj s Petrom Kotvaldom, 
Milkou Zimkovou a Katkou 
Knechtovou. * Majstrov-
stvá sveta v hokeji v Koši-
ciach si nenechali ujsť ani 

fanúšikovia z nášho regiónu. * Krajského a mestského poslanca Jána Vooka 
zadržali a po vypočutí prepustili elitní policajti z NAKA. * Seniori z celého 
Prešovského kraja súťažili vo Svidníku v prednese poézie, prózy a vlastnej 
tvorby. * Mladí folkloristi z Makovičky strávili týždeň v ukrajinskom Kyjeve. * 

JÚN
* Svidnícka spoločnosť Službyt vyplatila na preplatkoch za služby spojené 
s bývaním viac ako pol milióna eur. 
* Novou riaditeľkou Základnej školy 
na Ulici 8. mája vo Svidníku sa stala 
Jarmila Petnuchová. * Začali stavať 
obchodný dom Kaufl and vo Svidní-
ku. * Svidnícka posádka záchrannej 
služby Falck skončila tretia na veľkej 
medzinárodnej súťaži. * Slávnosti 
kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska 
vo Svidníku napísali v horúcom počasí 
svoju 65. kapitolu. * Svidnícki rybári 
zaznamenali historický úspech na 
medzinárodnej súťaži v Poľsku. * V 
byte na Kutuzovovej ulici našli mŕtveho 
Svidníčana Dušana Ž. * Pri tragickej 
nehode na diaľnici v Česku zahynul 
manželský pár, žena pochádzala z 
Cerniny. * Svidnícky mestský poslanec Michal Iľkanin zahviezdil v novom 
východniarskom fi lme Loli paradička. * Kvôli rekonštrukčným prácam uzavreli 

most cez rieku On-
dava na Festivalo-
vej ulici. * Talianska 
odevná spoločnosť 
I.C.A. vo Svidníku 
defi nitívne skončila a 
výroba stiahla do Srb-
ska. * Svidnícky vice-
primátor Michal Go-
riščák sa stal novým 
krajským predsedom 
strany MOST-HÍD v 
Prešovskom kraji. * 
Primátorka Svidníka 
načrtla možnosť, že 

by vo Svidníku mohla vyrásť veľká športová hala s podporou Slovenskej 
volejbalovej federácie. * Mladé volejbalistky ŠK Komenského Svidník sa stali 
vicemajsterkami Slovenska. * Dobrovoľným hasičom zo Stročína odovzdala 
ministerka vnútra Denisa Saková nové hasičské auto. * Dni mesta Svidník 
oslávili svoje 15. narodeniny aj so zástupcami partnerských miest a tradičným 
kultúrnym programom. * Konal sa tradičný výstup k hrobu neznámeho ruského 
vojaka na Ostrom Vrchu. *  Mladé herečky a mladí herci zo svidníckej Základ-
nej umeleckej školy pod vedením Dariny Markovej prvýkrát reprezentovali 
Prešovský kraj na celoslovenskej prehliadke detských divadiel v Šali. * 

JÚL
* Písali sme o Svidníčanke Anne Almašiovej, ktorá žije a pracuje v Londýne, 
kde si plní svoje sny. * Novým prezidentom 1. FK Svidník sa po Adriánovi 
Labunovi stal podnikateľ Jozef Žák. * V Stropkove sa na výjazdovom rokovaní 
zišla vláda pod vedením premiéra Petra Pellegriniho. * Žiačka Spojenej školy 
vo Svidníku Ľudmila Lukáčová sa stala Zlatým Slávikom Slovenska v speve. 
* Športovým riaditeľom VK Slávia Svidník sa stal odchovanec svidníckeho 
volejbalu Ľuboš Macko. * Predstavili sme Svidníčana Jozefa Buzgu, ktorý žije s 
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transplantovaným srdcom. * Vo Svidníku defi nitívne stiahli z ulíc veľkoobjemo-
vé kontajnery. * Došlo k zmene 
na poste svidníckeho Gréc-
kokatolíckeho dekana - Jána 
Pavlíka vystriedal Radovan 
Kuzmiak. * Starostu Vyšného 
Mirošova Michala Petranika 
prepustili s monitorovacím 
náramkom na slobodu. * Písali 
sme o Svidníčanovi Ladislavovi 
Hribikovi ml., ktorý je celoslo-
venským športovým redakto-
rom spravodajskej agentúry. 
* Začali sa stavebné práce na 
rozšírení svidníckeho cintorína. 
* Na Domašu sa po 26-tich 
rokoch vrátila vyhliadková loď. 
* V Kružlovej si pripomenuli 
50 rokov od posvätenia pravo-
slávneho chrámu. * Na letisku 
vo Svidníku sa konali Majstrov-

stvá sveta veľký rakiet. * 
Mladí Nemci upratovali 
v areáli Pamätníka čes-
koslovenských vojakov 
na Dukle. * Svidníčana 
Jozefa Fecenka na po-
ľovníckom posede pri 
Šarbove vystrašil medveď. * 

AUGUST
* Na svidníckej pešej zóne sa opäť zišli retro autá z celého východného 

Slovenska. * Mesto Svidník defi nitívne 
prehralo spor za bytovku B6 a musí 
zaplatiť cez 200-tisíc eur. * Mladá 
Svidníčanka Bianka Guzyová trávila 
leto cestovaním po USA a nakrúcaním 
vlogov o dievčati z malého mesta za 
veľkou mlákou. * Písali sme o Svid-
níčanke, odchovankyni FS Makovica 
Vladimíre Keselicovej, ktorá ako spe-
váčka ľudových piesní hviezdi s Ľudo-
vou hudbou Šarišanci. * Na svidníckom 
letisku sa konal Deň otvorených dverí. 
* V uliciach Svidníka pribudli ďalšie 

bezpečnostné kamery. * V areáli Hvez-
dárne v obci Roztoky pribudol park 
slnečnej sústavy. * V obci Mestisko 
našli zastrelené teľa. * Folklórny súbor 
Makovica reprezentoval Slovensko na 
vulkanickom ostrove Madeira. * Legen-
dárna speváčka Marika Gombitová sa 
po dlhých rokoch vrátila do rodnej obce 
Turany nad Ondavou. * 

SEPTEMBER
* Leto vo Svidníku vyvrcholilo jubilej-
ným 60. ročníkom Dukelského behu 
mieru. * Písali sme o Svidníčanke Márii 

Piterovej, ktorá žije a ako výtvarníčka 
tvorí vo francúzskom meste Clermont 
Ferrand. * Namiesto pôrodnice v jej 
bývalých priestoroch otvorili staronové 
rehabilitačné oddelenie. * Bývalý tele-
vízny farmár Ján „Chanas“ Juhaščík na 
Ľubovnianskom hrade v Starej Ľubovni 
strážil unikátny poklad. * V televíznej 
Farme pôsobil aj Vladimír Hudáček z 
Kalništa pri Giraltovciach. * Pamätník 
Sovietskej armády vďaka neziskovej 
organizácii Dukla destination je po 
zotmení osvetlený. * V Skanzene 
SNM-MUK vo Svidníku sa konali tra-
dičné Majstrovstvá vo varení pirohov. 
* Pripomenuli sme si 200. výročie 
narodenia Alexandra Pavloviča. * V 
Nižnom Mirošove slávnostne otvorili 
nové multifunkčné ihrisko. * Vo Svid-
níka sa konal prvý ročník amatérskeho 
futbalového turnaja na počesť Michala 

Zozuľáka. * 
P o l i c a j t 
Marcel Va-
silenko zo 
S v i d n ičk y 
reprezento-
val Sloven-
sko v silo-
vom trojboji 
v Číne. * V 

Giraltovciach sa na výjazdovom 
rokovaní zišla vláda vedená pre-
miérom Petrom Pellegrinim. * Vice-
premiér Richard Raši vo Svidníku 
otvoril ďalšiu časť špecializovaného 
zariadenia pre seniorov Atrium. * 
Český veľvyslanec na Slovensku 
spolu s českou parlamentnou de-
legáciou navštívil Svidník a Duklu. 
* Legendárne lietadlo pri Vyšnom 
Komárniku priamo na mieste re-
novovali nadšenci zo svidníckeho 
Aeroklubu DH. * Gréckokatolícke 

sv. misie sa v Mlynárovciach konali po dlhých 70 rokoch. * 
OKTÓBER

* Na Dukle a vo Svidníku sme si za účasti všetkých troch najvyšších ústav-
ných činiteľov - prezidentky Zuzany Čaputovej, predsedu Národnej rady SR 
Andreja Danka a 
predsedu vlády Pet-
ra Pellegriniho - pri-
pomenuli 75. výročie 
Dňa hrdinov Kar-
patsko-duklianskej 
operácie. * Dvaja 
futbalisti a prezident 
1. FK Svidník Jozef 
Žák reprezentovali 
Slovensko na sve-
tovom šampionáte 
v ďalekej Austrálii. 
* Policajt Vincent 
Miňo z Mestisko zabehol maratón v nemeckom Berlíne. * Vo Svidníku zadržali 
a do väzby vzali mladého poľského amatérskeho herca, ktorý mal chovancovi 
miestneho detského domova núkať drogy. * Svidníčanku, letušku Alexandru 
Markovú na palube lietadla z katarskej Dohy do Viedne prekvapil olympijský 
víťaz v chôdzi Matej Tóth. * Písali sme o uznávanej kožnej lekárke Hane 
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Zelenkovej, ktorá prednášala v Juž-
nej Amerike. * Zástupcovia poľského 
partnerského mesta Swidnik zavítali 
do Svidníka a prezreli si aj tunajšie 
letisko. * S veriacimi vo Svidníku 
sa stretol americký misionársky pár 
Edwardsovcov. * Víťazom tradičnej 
tenisovej STOPBALL ligy 2019 sa stal 
Dávid Goriščák a vo štvorhre dvojica 
J. Lukáček, M. Demčák. * Folklórny 
súbor Makovica reprezentoval Svidník, 
Prešovský kraj a Slovensko v Číne. * 
Zlodeji vykradli obecný úrad vo Vyš-
nom Orlíku a vlámali sa aj do priestorov 
pošty. * Policajti pátrali po nezvestnej 
Michaele a jej 5-ročnom synovi Mate-
jovi z Krajnej Poľany. * Traja majitelia 

niekdajšieho výško-
vého hotela Dukla sa 
pustili do jeho rekon-
štrukcie. Vzniknúť má 
44 nových nájomných 
bytov. * Na mokrej ces-
te pri Francovciach 
neďaleko Giraltoviec 
vyhasol život 30-roč-
ného Dominika zo 
Stropkova, ktorý pre-
šiel do protismeru a 
narazil do nákladného 
auta Technických slu-
žieb mesta Svidník. * 
V rodinnom dome v Giraltovciach našli mŕtvych starších manželov. * 

NOVEMBER 
* Po rekonštrukcii mesto Svidník prevzalo a do užívania odovzdalo most cez 

Ondavu na Fes-
tivalovej ulici. * 
V Krajnej Poľane 
skončili s vykuro-
vaním školy uhlím 
a prešli na kúre-
nie biopalivom. 
* Rekonštrukcia 
križovatky pri Bil-
le, Lidlu a budú-
com Kauflande 
zmenila dopravnú 
situáciu. * Tradič-
né Predvianočné 

predajné trhy sa vo Svidníku konali už po 29-ty krát. * Pripomenuli sme si 30. 
výročie novembrových udalostí z roku 1989. Sviečky pri Dome kultúry zapálili 
študenti Gymnázia DH vo Svidníku, primátorka Marcela Ivančová a mestská 
poslankyňa Katarína Siváková. * Bývalé zamestnankyne odevnej spoločnosti 
I.C.A. podali návrh na vyhlásenie konkurzu. * Svidnícka Základná umelecká 
škola oslávila 60. 
výročie svojho za-
loženia. * Svidnícki 
mestskí poslanci 
rokovali nepláno-
vane o fi nancovaní 
školských obedov. * 
Gymnázium DH vo 
Svidníku sa zapojilo 
do medzinárodné-
ho projektu spolu 
so školami z Nór-
ska, Litvy a Poľska. 
* Starší obchodný 
dom v Stropkove 

zachvátili plamene, škody odhadli na 400-tisíc eur. * Priniesli sme príbeh 
Igora Vančišina zo 
Stročína a Vincenta 
Miňa z Mestiska, 
ktorí odbehli sláv-
ny maratón v New 
Yorku. * Primátorka 
Svidníka Marcela 
Ivančová po roku od 
zvolenia zorganizo-
vala verejné stretnu-
tie s občanmi. * Zá-
stupcovia ruského 
veľvyslanectva na 
Slovensku odobrali 
hrsť zeme z areálu 

cintorína a pamätníka Sovietskej armády vo Svidníka. Umiestnia ho do zá-
kladov nového chrámu ruských Ozbrojených síl Ruskej federácie v Moskve. 
* Vo vyhliadkovej veži na Dukle po 45 rokoch vymenili starý rýchlovýťah za 
nový a moderný. * Goralské piesne zneli vo Svidníku na podujatí Prehliadka 
goralského folklóru už po tretíkrát. * Vo Svidníku pribudli ďalšie poškriabané 
autá. * Vo svidníckom Dome kultúry ocenili mnohonásobných darcov krvi z 
okresov Svidník a Stropkov. * 

DECEMBER
* Publikovali sme príbeh mladého Svidníčana Roberta Kaňuka, ktorý to z 
klzísk cez futbalové trávniky dotiahol 
až na súťažné pódiá ako kulturista. * 
Podnikateľa a prezidenta 1. FK Svidník 
Jozefa Žáka vzal sudca svidníckeho 
Okresného súdu do väzby, aby sa 
nevyhýbal súdnym pojednávaniam. * 
Svidnícky mestský parlament schválil 
zvýšenie daní z nehnuteľností a po-
platkov za odpad. Minister životného 
prostredia László Sólymos diskutoval 
so Svidníčanmi a otvoril vynovenú te-
locvičňu ZŠ na Karpatskej ulici. * Mest-
ské zastupiteľstvo vo Svidníku schválilo 
založenie Sociálneho podniku a takisto 
aj rozpočet mesta na rok 2020. * 15 
kandidátov z okresu Svidník sa bude 
v parlamentných voľbách 29. februára 
2020 uchádzať o dôveru voličov. * 
Investor prezentoval zámer postaviť 
vo Svidníku nové obchodné centrum. 
* Na rozlúčke čínskeho veľvyslanca Lin 
Lin so Slovenskom, ktorý trikrát navštívil Svidník, boli v Bratislave aj mestská 
poslankyňa Katarína Siváková a bývalý primátor Svidníka Ján Holodňák. 

* V Dome kultúry vo 
Svidníku sa konal už 
27. ročník Betlehem-
ského večera a takisto 
aj tradičný koncert cir-
kevných speváckych 
zborov. * Vianoce vo 
Svidníku nepripomínal 
sneh, ale jednodňové 
Vianočné trhy a takisto 
aj Štefánska kapust-
nica na pešej zóne. 
* Súčasťou si lves-
trovsko-novoročných 
osláv nebol tradičný 
ohňostroj, keďže sa 
mesto peňazí na jeho 
zabezpečenie zrieklo 
a poslalo na pomoc 

ľuďom v Prešove, ktorých postihol výbuch plynu, ale svetelná šou. * 
Spracoval (ps)

ČO SA DIALO V REGIÓNE POD DUKLOU V ROKU 2019ČO SA DIALO V REGIÓNE POD DUKLOU V ROKU 2019
alebo o čom sme písali, o čom a o kom sme informovalialebo o čom sme písali, o čom a o kom sme informovali

Spravodajstvo 
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  Speváčky zo svidníckej skupiny Makovicky Divky, ktoré 
pravidelne spestrujú polnočný program na svadbách spolu s 
ich družbami a harmonikárom, sa počas mesiaca november 
zúčastnili natáčania relácie televízie JOJ pod názvom Všetko 
čo mám rád. 

Makovicky divky v relácii Všetko čo mám rad 

  Marianna Vasilenková, Magdaléna Rodáková a Barbara Dupejová si zaspie-
vali piesne z východného Slovenska za doprovodu Ondeja Kandráča a jeho 
fantastickej kapely. Tieto speváčky pôsobia aj vo FS Makovica, takže nádherné 
kroje, ktoré uvidíte vo vysielaní na dievčatách sú z dielne tohto súboru. Celé 
natáčanie sa nieslo v novoročnom duchu a časť, ktorej sú dievčatá súčasťou, 
bola odvysielaná počas Silvestrovskej noci. 
  Dievčatá sú hrdé na to, že práve ony, Rusínky zo Svidníka, boli oslovené 
pánom Kandráčom a mohli reprezentovať v televízii našu ľudovú kultúru, 
región, jazyk, piesne a samozrejme náš Svidník. 

(pn)

  Vianoce prichádzajú rok čo rok, a predsa nie sú nikdy obyčajné, 
tešíme sa na ne vždy a znova. 

Vianočná akadémia na Základnej škole v Nižnom Mirošove

  V školskom prostredí si celý advent precvičujeme vianočný program plný 
kolied, vinšov, tancov, a hlavne scénky, ktorou si oživujeme obrazy o naro-
dení Ježiška. V deň sv. Nikolaja (19.12.) nás navštívil na našej škole nielen 
sám Nikolaj, čím potešil všetky deti, ale zároveň sme si my preňho pripravili 
vianočnú akadémiu. Svojou účasťou nás poctila pani starostka obce Nižný 
Mirošov Anna Hrešková a všetci zamestnanci školy. 
  Radosť a smiech sa niesli školou, sladkosti chutili a posledné dni roka 2019 
sa v Nižnom Mirošove niesli v duchu blížiacich sa Vianoc. 
Život na každej škole sa spája aj so spoluprácou s rôznymi organizáciami, 
spolkami, strediskami kultúry a vzdelávania. POS zo Svidníka patrí medzi 
strediská, s ktorými spolupracujeme už dlhé roky v mnohých oblastiach. 
Posledný deň školy (20. 12. 2019) sme k nám pozvali Katku Grúsovú z POS, 
ktorá so žiakmi I. stupňa maľovala obrázky s vianočnou tematikou na sklo. 
Janka Potomová zasa šila so žiakmi II. stupňa vianočné ozdoby. Každý z 
nás odchádzal zo školy s malou pozornosťou pre svojich blízkych, pretože 
Vianoce sú sviatkami rodiny, lásky a pokoja.

 (zš)

  V blížiacom sa čase Vianoc, sviatkov pokoja, lásky, obdobia 
vzájomného obdarúvania sa, keď sú ľudia k sebe akosi milší a 
štedrejší, SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry pre svojich náv-
števníkov sprístupnilo výstavu pod symbolickým názvom Dary 
Karpát. 

Sprístupnili výstavu Dary Karpát 

  Slávnostná vernisáž sa uskutočnila 9. decembra 2019 vo výstavnej sieni 
múzea za sprievodu ľudových kolied  v podaní detí FS Makovička. 
Výstava ponúka možnosť nahliadnuť do bohatej klenotnice neoceniteľných 
darov Karpát v podobe fi gurálnych betlehemov insitného umelca Andreja 
Gavulu z Čabín i jedinečného kultúrneho dedičstva, ktoré nemá obdobu v 
celosvetovom priestore - drevených sakrálnych stavieb severovýchodného 
Slovenska. Autorom 22 detailne prepracovaných miniatúr je verejnosti zná-
my Ladislav Cidylo z Bardejova, ktorý sa zhotovovaním makiet katolíckych, 
gréckokatolíckych a pravoslávnych chrámov v mierke 1:50 zaslúžil o šírenie 
a propagáciu ľudového staviteľstva. 
  Skvostom je gréckokatolícka cerkva z Ladomirovej, ktorá je zapísaná do 
Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, či dnes už neexistujúca, vojnou 
zničená cerkva sv. Michala Archanjela z obce Nižný Orlík so vstupnou 
bránkou, ktorej repliku môžeme zhliadnuť v Múzeu ľudovej architektúry v 
Bardejovských Kúpeľoch. 
  Vystavené predmety odkrývajú nielen bohatstvo a kvalitu múzejných fondov, 
ale zároveň tradície súvisiace s týmto zimným obdobím. Prezentácia stáročia-
mi uchovávaného dedičstva, majstrovská precíznosť talentovaných tvorcov v 
symbióze s najkrajšími sviatkami roka priam volá nahliadnuť do týchto darov, 
v ktorých si každý z nás nájde kúsok vlastného obohatenia mysle i duše.
Výstava potrvá do 29. februára 2019. Súčasťou výstavy je vzdelávací program 
pre organizované školské  skupiny. Vstupné 1 €/ 1 KP.
V prípade záujmu alebo ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať: miriam.
bozikova@snm.sk, iveta.vasilenkova@snm.sk

 M. Božiková, I. Vasilenková, kurátorky výstavy

Spravodajstvo 
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Medziokresný predsilvestrovský turnaj O pohár primátorky mesta Svidník 
   Prestávku v dlhodobých stolnote-
nisových súťažiach využil  Školský 
športový klub Centrál pri Spojenej 
škole Svidník v spolupráci s mestom 
Svidník a Spojenou školou  Svidník  na 
usporiadanie  23. ročníka predsilves-
trovského stolnotenisového  turnaja  
O pohár primátorky mesta Svidník. 
Tento turnaj je zaradený aj do série 
turnajov o Zemplínsky  pohár. Tak ako 
po minulé ročníky aj tento bol kvalitne 

obsadený. Organizátori privítali stol-
ných tenistov hrajúcich od extraligy 
až po piatu ligu. 
   Do Svidníka prišli hráči z Michaloviec, 
Vranova, Košíc, Humenného, Barde-
jova, Stropkova, Mokraniec, Levoče, 
Spišského Štvrtku, Hendrichoviec, 
Kochanoviec,   Lužian pri Topli, Medzi-
laboriec, Sedlíc, Staškoviec, Radomy  
a, samozrejme, domáci ŠŠK Centrál. 
Prívlastok medzinárodný mu dali stolní 

tenisti z Poľska. Všetkých súťažiacich 
a ostatných prítomných v úvode tur-
naja privítala primátorka mesta Svidník 
Marcela Ivančová a riaditeľka turnaja 
Mária Makutová. Turnaj bol rozdelený 
do dvoch kategórií. V prvej sa mohol 
zúčastniť každý, kto mal chuť si zasú-
ťažiť. Tu sa prihlásilo 39 účastníkov. 
Druhá kategória bola vytvorená pre 
hráčov hrajúcich v okresnej  lige Svid-
ník - Stropkov a pre neregistrovaných 

hráčov z obidvoch okresov. 
V tej štartovalo šestnásť 
hráčov. 
   Prví štyria v každej kate-
górii boli ocenení diplomami 
a pohármi, ktoré venovalo 
Mesto Svidník a vecnými 
cenami od Stana Dubca a 
fi rmy Ptáček. Počas celého 

turnaja sa podával chutný guláš, ktorý 
pre súťažiacich navaril Miro Sabol. 
ŠŠK Centrál Svidník ďakuje za pomoc 
pri organizovaní tejto predsilvestrov-
skej akcie Mestu Svidník, Spojenej 
škole Svidník, Stanovi Dubcovi, fi rme 
Ptáček, Mirovi Sabolovi a všetkým, 
ktorí sa akoukoľvek formou pričinili o 
hladký priebeh tohto turnaja.
   Výsledky - 1. kategória: 1. Jakub 
Zelinka (PKS Kolping Jaroslaw), 2. An-
ton Zelinka (STO Mokrance), 3. Dárius 
Magdziak (ŠŠK Centrál Svidník), 4. 
Oliver Novický (Zbereko Košice). 
   2. kategória: 1. Anton Gonos (ŠŠK 
Centrál Svidník), 2. Michal Kostelník 
(ŠŠK Centrál Svidník), 3. Miroslav 
Sabol (JMC Lužany pri Topli), 4. Edo 
Kočiš (TJ ŠM Staškovce). 

(ku)

   Posledným bodom v itirenári svid-
níckych nohejbalistov býva už tradične 
zimný turnaj.  Okrem svidníckych 
nohejbalistov sa na turnaji predstavili 
i nohejbalisti zo Stropkova, Zborova 
a Levoče. Okteto družstiev doplnili 
bývalí svidnícki futbalisti Laco Harakaľ 
a Dávid Petrík s “Bratislavčanom“ Vla-
dom Hirkom.
Prísna životospráva, herná disciplína i 
pevné nervy v záveroch setov najviac 
zdobili Stana Mageru, Eda Slivoviča 
a Ambiho Čobeja. Tí prešli skupinou 
i vyraďovačkou bez straty setu, i keď 
neraz to bolo o jednej lopte a vystú-
pili tak na najvyšší stupienok stupňa 
víťazov. K dôstojnému fi nále prispeli i 

chlapci zo Zborova. Tí našli premožiteľa 
až vo fi nále.

Blahoželanie v novom roku
   Ondavský oblastný stolnotenisový zväz ďakuje za podporu a 
spoluprácu všetkým sympatizantom stolného tenisu a v novom 
roku 2020 praje všetkým ľuďom zdravie, Božie požehnanie, po-
koj, lásku, šťastie, úspechy v rodinnom, pracovnom a športovom 
živote. 

Víťazmi zimného nohejbalového turnaja sú Stano Magera, Edo Slivovič a Ambi Čobej!!!
Bronzové medaily patria Milanovi 
Tchirovi, Peťovi Gajdošovi a Igorovi 

Saganovi, ktorí najprv tesne prehrali s 
neskorším víťazom turnaja, aby v súboji 
o tretie miesto tesne porazili Mareka 
Bujňáka s bratom Števom a kamarátom 
Matúšom Tarcalom.
Cez štvrťfi nále sa nedostali Paňkovci 
- Július s Rasťom a Richardom Ha-
rakaľom, Levočania, Stropkovčania a 
ani futbalisti napriek enormnému úsiliu 
a obetavosti.
Poďakovanie za sponzorstvo turnaja 
patrí poslancovi mestského zastu-
piteľstva Jánovi Hirčkovi a Jurajovi 
Maťašovi.
Osobitné poďakovanie patrí Stanovi 
Magerovi a Edovi Slivovičovi (oni vedia, 
za čo).        NO ŠŠK Central Svidník

   Na sklonku minulého roka a na začiatku roku 2020 
sa turisti zo Svidníka a okolitých obcí zúčastnili na 
dvoch vydarených výstupoch na vrcholy týčiace sa 
nad Svidníkom. Štefanského výstupu na Čiernu horu 
sa zúčastnila vyše 70 turistov. Ešte početnejšia účasť 
turistov bola v prvý novoročný deň na Rohuli. Tu počet 
účastníkov sa približoval k 200 zúčastneným. Keďže 
tohtoročná zima nepraje lyžiarom, tak oba  výstupy 
absolvovali turisti pešo, v zablatenom teréne. Zároveň 
všetkým účastníkom výstupu poprial starosta obce Vyš-

Početná účasť turistov zo Svidníka a okolia na dvoch akciáchPočetná účasť turistov zo Svidníka a okolia na dvoch akciách

ná Jedľová Miroslav Čepan, v katastri obce v ktorej sa akcia konala, všetko 
dobré do nového roku 2020. 

(mh)

Ondavský oblastný stolnotenisový zväz vo Svidníku vypisuje 
Majstrovstvá Ondavského oblastného zväzu mužov 

pre rok 2020
   Uskutočnia sa v nedeľu 12. januára v telocvični Spojenej školy vo Svidníku. 
Prihlášky možno podať pri prezentácii, resp. na kontaktnej adrese: Miroslav Ku-
rečko, Karpatská 743/4, 089 01 Svidník, mobil: 0905 977 842, e-mail: miroslav.
kurecko@gmail.com. Štartovné sú 2 eurá, pričom občerstvenie je zabezpečené 
v bufete. Súťažné kategórie ako obyčajne - dve kategórie dvojhry + štvorhra. 
Prezentácia účastníkov je od 8. do 8.30 hod. a začiatok je naplánovaný na 9. 
hodinu. Víťazi jednotlivých disciplín získajú titul Majster OOSTZ na rok 2020. Prví 
štyria budú odmenení pohármi a diplomami. Hráči štartujú na vlastné náklady. 
Turnaj nie je poistený.                                                                                  (ku)
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Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci 

december 2019 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku 
s fi nančnou podporou Fondu na podporu umenia

LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

REPOVÁ, Hana: Pravda o nás dvoch. 
Košice, Meridiano-press 2019. 367 s.
  Vo svojich spomienkach na detstvo sa 
Matthias Hoffman často vracia k bolesti-
vému momentu zo svojej minulosti. To, 
čo kedysi urobil malej Nil si nedokáže 
odpustiť ani po rokoch. Dievčatko, ktoré 
tajne obdivoval, ale stratil navždy. Ani 
v dospelosti nemá Matthias na ružiach 
ustlané. Akoby toho nebolo málo, musí 
čeliť vážnemu obvineniu zo smrti pa-
cientky, ktorú v skutočnosti nezavinil. Keď 
jedného dňa, pri večernej jazde mestom 
spozoruje ženu v šedom kabáte je pre-
svedčený o tom, že je to „jeho“ Nil. Ale 
tá je už predsa roky mŕtva. Sled udalostí, 
ktoré spustí jeho úprimná spoveď a jeho 
doslova posadnutosť nájsť ženu, ktorú 
zahliadol na ulici, mu dokonale prevrátia 
život naruby. Matthias to ale nevzdáva, 
stratiť už totiž nemá čo...

ATKINSON, Rowan 
  Rowan Sebastian Atkinson ja britský herec, komik a scenárista. Narodil sa 6. 
januára 1955 do farmárskej rodiny a už odmala prejavoval nadanie rozosmie-
vať ľudí, napriek tomu sa nechcel stať komikom. Chcel povolanie so stálym 
a istým platom. Po štúdiách na univerzitách v Newcastle a Oxforde sa však 
komikom stal. Začal písať pre divadlo v Oxforde, Playhouse a uplatnil sa aj ako 
divadelný komik. V roku 1979 prenikol do televízie ako herec a scenárista v 
seriáli BBC Nesprávy o deviatej. Seriál bol veľmi úspešný a vďaka nemu dostal 
ocenenie. Jeho úspechy pokračovali a zaisťovali mu rast popularity. Od roku 
1990 je ženatý so Sunetrou Sastry, s ktorou má dve deti, Lily a Benjamina. 
Vlastní dve fi lmové spoločnosti, Tiger Television a Tiger Aspect Films.

KELLNER-HOSTINSKÝ, Peter (6.1.1823 - 10.8.1873)
  Bol slovenský spisovateľ, novinár, fi lozof a redaktor. Syn evanjelického farára. 
Študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave, kde sa venoval štúdiu fi lozofi e a 
teológie. Nakoniec vyštudoval právo. Štúrovi pomáhal redigovať Slovenské 
národné noviny a Orla tatranského. Peter Kellner pod menom Záboj-Hostinský 
uverejňoval v týchto novinách a v ich literárnej prílohe básne, historické a 
vedecké články. Vzbudzoval obdiv svojou bohatosťou záujmov. Do roku 1848 
napísal trinásť rozsiahlych vedeckých rozpráv a štúdií z odboru národného 
hospodárstva, fi lozofi e, prírodných vied, dejín literatúry, národopisu, histórie, 
ľudovej slovesnosti a teórie literatúry. 

Sprievodca cestujúcemu:
- Pane, vy nemáte cestovný lístok, ste 
čierny pasažier. Takže na  nasledujúcej 

stanici si vystúpime...
- Ale no, hádam nie ste rasista! 

- bráni sa cestujúci.

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

LEKÁRNE
7. do 13. januára 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svid-
níku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
11. a 12. januára 2020: MDDr. K. Čuhová - Sov. Hrdinov 160/74 vo Svidníku. 
Kontakt: 0908 323 818. 
Stomatologické pohotovostné služby sú v sobotu od 8.00 do 12.00 hod., v 
nedeľu a počas sviatkov od 9.00 do 11.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR: 
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 
054/786 05 38.

Rímskokatolícky kostol
  Svidník: Pondelok: 18.00 hod., Utorok: 18.00 hod., Streda: 6.30, 18.00 hod.,      
Štvrtok: 6.30, 18.00 hod. (po sv. omši adorácia), Piatok: 6.30, 18.00 (za účasti 
detí), Sobota: 8.00 hod., Domov dôchodcov 15.30 hod., Nemocnica 16.30 
hod.,  Nedeľa: 8.00, 10.30, 18.00 hod., 
Mestisko: Streda: 16.30 hod., Piatok: 16.30 hod.,  Nedeľa: 9.15 hod. Rozpis 
sv. omší nájdete aj na internetovej stránke www.svidnik.rimkat.sk 

Pravoslávny chrám 
7. januára 2020: Roždestvo Christovo  - 9.00 hod. 1 liturgia 
8.  januára 2020: Sobor Presvjatoj Bohorodicy, 7.00 hod.1.  liturgia -  prot. 
Ján Pajkoš, 9.00 hod. utreňa, 9.45 hod. 2. liturgia - prot. Ján Sovič
9. januára 2020: sv. Prevom. Archidiakona Štefana. - 6.00 hod 1. liturgia - prot. 
Ján Pajkoš, 8.00 hod. utreňa, 9.00 hod. 2. liturgia - prot. Ján Sovič
12. januára 2020: 6.00 hod.  utreňa, 7.30 hod. liturgia - prot. Ján Pajkoš, 
10.00 hod. liturgia - prot. Ján Sovič
  Nedeľnú večerňu slúži ten duchovný, ktorý má  liturgiu o 10.00 hod. Počas 
týždňa:  pondelok, utorok - 6.00 liturgia prot. Ján Pajkoš, 17.00 večerňa - slúži  
prot. Pajkoš, streda, štvrtok, piatok, sobota - 6.00 liturgia, 17.00 hod. - ve-
čerňa - slúži prot. Ján Sovič. Vo sviatky cez týždeň: 6.00 liturgia - prot. Ján 
Pajkoš, 8.00 - utreňa, 9.30 liturgia - prot. Ján Sovič. Poznámka: V prípade 
pohrebov, sobášov, týždenných, ročných a iných bohoslužieb sa duchovní 
vzájomne dohodnú.

Gréckokatolícky chrám Svidník - mesto
Utorok 7. januára: zhromaždenie k Jánovi Krstiteľovi, 6.00 Kláštor sestier Ba-
ziliánok, 12.00 hod. * rodina Stanková, 17.30 hod.: * Olívia, Orsólya, Peter, 
Streda 8. januára: 6.30 hod.: † Mária, Ján a ostatná rodina, 17.30 hod.: † 
Anna, Michal / † Anna, 
Štvrtok 9. januára: 6.00 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Ján, 
Mária, Anna, 16.45 hod.: ruženec za závislých, 17.30 hod.: * Eduard s rodinou, 
tichá adorácia s požehnaním, 
Piatok 10. januára: 6.30 hod.: † Michal (panychída), 17.30 hod.: † Anna, 
Michal, Anna, Michal, Paraska, Ján, 
Sobota 11. januára:  8.00 hod.: † Ján, Karol, Helena, Mária a ostatná rodina, 
† Ján, Anna, Michal, Ján, Juraj, (panychída), 18.00 hod.: modlitby chvál so 
spol. Dvaja - traja v Kristovi, 
NEDEĽA PO OSVIETENÍ, HLAS. 6, 12. januára: zbierka na gréckokatolícku 
fakultu a cirkevné školy, 7.00 hod.: ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * za farnosť 
sl., 9.15 hod.: CZŠ sv. Juraja, * Peter (40 rokov), 10.30 hod.: * Jozef s rodinou 
csl., 17.00 hod.: Moleben k bl. Vasiľovi Hopkovi, 17.30 hod.: * Anna, Mária. 

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná  
 7. januára 2020: Utorok - 17:00 Na úmysel darcu
 8. januára 2020: Streda - 17:00 Na úmysel darcu
 9. januára 2020: Štvrtok - 7:00 Na úmysel darcu
10. januára 2020: Piatok - 7:00 Na úmysel darcu
11. januára 2020: Sobota - 7:00 Na úmysel darcu
12. januára 2020: Nedeľa - 9:00 Za farnosť; 14:00 Modlitba ružencov

Sála Kráľovstva - Jehovovi svedkovia 
  Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej ulici 2042 
vo Svidníku: Štvrtok 9. januára o 18. hod.: Náš kresťanský život a služba, o 
19. hod.: - Zborové štúdium Biblie, Nedeľa 12.  januára o 9.30 hod.: Verejná 
biblická prednáška. 
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VÝNIMOČNÍ
Piatok 10. januára o 19. hodine 

  Autori Nedotknuteľných (2011) a Pokiaľ nás 
svadba nerozdelí (2017) prichádzajú so zatiaľ 
najosobnejším projektom, plným nádeje a ne-
čakaného humoru. S neopakovateľnými výkonmi 
Vincenta Cassela (Čiena labuť, Verejný nepriateľ 
č. 1) a Redy Kateba (30 minút po polnoci, Prorok) 
nakrútila zohraná francúzska dvojica Toledano-
Nakache skutočný príbeh o priateľstve, húžev-
natosti a mimoriadnej obetavosti.
Bruno (Vincent Cassel) vedie spolok pre autis-
tické deti a dospievajúcich, ktorých prípady sú 
tak komplikované, že ich všade odmietajú. Jeho 
najlepší priateľ Malik (Reda Kateb) učí mladis-
tvých zo sociálne slabých rodín, ako sa o takéto deti starať.
Už vyše 20 rokov žijú Bruno a Malik vo svete ľudí, s ktorými si spoločnosť nevie 
poradiť. Napriek tomu ich neopúšťa optimizmus a zmysel pre humor.
Bohužiaľ však hrozí, že Brunova organizácia bude zrušená, pretože jeho 
osobitý prístup sa nie každému páči. Brunovi a Malikovi tak nezostáva nič 
iné ako presvedčiť úrady, že ich práca má zmysel. Komediálne ladená dráma 
Výnimoční bola záverečným fi lmom tohtoročného festivalu v Cannes.

 Francúzsko, komédia, dráma, 114 minút, 
české titulky, vstupné: 5 eur 
NA NOŽE

Sobota 11. januára o 19. hodine
KAŽDÝ JE PODOZRIVÝ.

  Keď slávneho autora detektívok Harlana Throm-
beyho (Christopher Plummer) nájdu mŕtveho 
v jeho sídle tesne po oslave 85. narodenín, 
na mieste činu sa záhadne objaví svojrázny 
a šarmantne neodbytný detektív Benoit Blanc 
(Daniel Craig). Postupne sa zoznamuje s členmi 
rozhádanej excentrickej rodiny aj s oddaným 
služobníctvom, aby rozmotal sieť dômyselne 
utkanú zo lží a poloprávd a vylovil z nej pravdu 
o smrti starého pána.

USA, komédia, krimi, 130 minút, slovenské 
titulky, vstupné: 5 eur 

Čo premieta Kino Dukla

  Po druhýkrát za sebou sa na svidníckej pešej zóne počas II. 
sviatku vianočného, teda na Štefana podávala Štefánska kapust-
nica. Postarali sa o to členovia Občianskeho združenia Chránime 
kraj pod Duklou, ktorí toto podujatie pripravili v spolupráci s 
Mestom Svidník a Centrom voľného času. 

Štefánska kapustnica na pešej zóne prilákala malých i veľkých

  Členovia Občianskeho združenia Chránime kraj pod Duklou špeciálnu 
štefánsku kapustnicu vo veľkej varnej nádobe chystali od skorého rána, aby 
ju po jedenástej hodine predpoludním mohli začať podávať všetkým, ktorí 
na pešiu zónu zavítali. Ešte predtým sa ku všetkým prihovoril zástupca pri-
mátorky mesta Svidník Michal Goriščák, predseda Občianskeho združenia 
Chránime kraj pod Duklou Jaroslav Mičák a riaditeľ Centra voľného času 
vo Svidníku Jozef Dirga. Práve svidnícke Centrum voľného času sa počas 
Štefánskej kapustnice postaralo o zábavné aktivity pre deti, za ktoré si domov 
odniesli aj sladké odmeny. Podujatie svojim vystúpením spestrili Svidnícki 
heligonkári vedení známym folkloristom, fotografom, etnografom, muzikan-
tom a spevákom Ivanom Čižmárom a takisto aj rómska kapela Žoltákovci. 
Medzi účastníkov druhého ročníka Štefánskej kapustnice neskôr zavítala aj 
primátorka Svidníka Marcela Ivančová a celkovo organizátori vydali takmer 
400 porcií kapustnice. 

 (ps) 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI  
  Ružena Mikešová (1951, Hunkovce), Anna Sekelová (1933, Vranov nad 
Topľou),  Mária Rodáková (1935, Krajná Bystrá), Aurélia Magdžáková (1942, 
Radoma - Hradisko), Miroslav Maguľak (1961, Svidník), Helena Šmajdová 
(1936, Stropkov), Štefan Michrina (1952, Krušinec), Lenka Vaľanová (1973, 
Giraltovce), Ján Kaňuk (1952, Breznica), Michal Džugan (1963, Baňa), Pavel 
Michalič (1950, Kapišová), Anna Ondkaninová (1946, Bardejov), Orysya Tode-
renchuk (1945, Hrabovčík), Mária Muliková (1926, Vladiča), Helena Kupcová 
(1954, Svidník), František Lakata (1934, Ňagov), Ján Hliboký (1947, Giraltov-
ce), Helena Harvišová (1927, Svidník), Helena Staurovská (1934, Korunková), 
Anna Cuperová (1930, Svidník), Zuzana Birošová (1934, Kalnište), Zuzana 
Kuzmišinová (1931, Šarišské Čierne), Tomáš Juhás (1956, Beňadikovce), 
Michal Jancura (1959, Stropkov), Anna Škrabová (1932, Svidník). 

Spravodajstvo 


