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  Je to defi nitívne! Svidník má mestskými poslancami ofi ciálne 
schválený úver do výške 887-tisíc eur, aby mohol fi nancovať 
investičné akcie naplánované na tento rok a rovnako aby bol 
pripravený na to, ak by súd defi nitívne rozhodol, že musí vrátiť 
za pochybenia pri zriaďovaní Zberného dvora do eurofondov 
viac než 200-tisíc eur.

Svidník si požičiava viac než milión eur - na čo všetko sa použijú peniaze?

  Svidnícki mestskí poslanci o tom rozhodli hlasmi jedenástich z nich, keď 
proti 2. zmene tohtoročného rozpočtu zahŕňajúcej úver bol len poslanec Pavel 
Olejár, poslankyňa Katarína Siváková a poslanec Ján Vook sa hlasovania 
zdržal a poslanec Peter Pilip bol z rokovania v stredu 20. mája minulý týždeň 
ospravedlnený. 
  Okrem 887-tisíc eur z bankového úveru si mesto chce požičať aj ďalších 
200-tisíc eur, a to z účtu na výsadbu a údržbu drevín. Vedenie mesta pri 
predkladaní návrhu odôvodnilo, že ho predkladajú na základe objektívnych 
potrieb, ale aj na základe nepriaznivej prognózy vývoja ekonomiky súvisiacej 
s vládnymi opatreniami prijatými z dôvodu zamedzenia šírenia COVID - 19 
v celosvetovom meradle. 

***
PRIMÁTORKA PREDPOKLADÁ 

VÝPADOK OKOLO 400-TISÍC EUR 
  Primátorka Svidníka Marcela Ivančová celkovo predpokladá, že výpadok 
podielových daní bude v prípade Svidníka okolo 400-tisíc eur. Navrhovaný 
úver je však vo výške takmer 900-tisíc eur, a to i preto, ako v odôvodnení 
podotkol vedúci Odboru fi nancií a správy majetku Nikolaj Vlčinov, že pravde-
podobný je aj ďalší výpadok príjmov. „Je potrebné si uvedomiť, že okrem 
toho bude problém s plnením ďalších príjmov rozpočtu, ako napríklad 
príjmy z daní, poplatkov, nájmu a iné.“
  Vedenie Svidníka chce preto bankový úver použiť prioritne na viacero konkrét-
nych investičných projektov a v mimoriadnych prípadoch aj na bežné výdavky, 
no na čiastočné krytie predpokladaného výpadku daňových príjmov vo výške 
419 520 eur navrhlo poslaneckému zboru schváliť návratnú pôžičku z fondu 
drevín vo výške 200-tisíc eur na zabezpečenie bežných výdavkov mesta a 
zvyšok výpadku riešiť znížením výdavkov rozpočtu. Tohtoročný rozpočet už 

so spomínaným úverom počíta od vlaňajšieho decembra, ale nebol mestským 
zastupiteľstvom schválený účel použitia týchto zdrojov, a tak to poslanecký 
zbor urobil v uplynulú stredu. Rovnako schválenú 200-tisícovú výpožičku z účtu 
na výsadbu a údržbu drevín bude mesto splácať v mesačných splátkach po 
3-tisíc eur počnúc od 1. januára 2021 na účet na výsadbu a údržbu drevín. 
  V rozprave k predloženému návrhu spomedzi poslancov vystúpili len Pa-
vel Olejár, Ján Vook a Katarína Siváková. Tá sa však zaujímala o použitie 
odmien pôvodne určených pre poslancov, no o tom píšeme v samostatnom 
príspevku. 
  Poslanec Pavel Olejár sa vyslovil proti úveru a aj vzhľadom na realitu z 
uplynulých rokov, keď boli bez výpožičky fi nancie zo spomínaného účtu na 
výsadbu a údržbu drevín použité na rôzne účely navrhoval, no nie ofi ciálne, 
aby rovnako mesto postupoval aj teraz. „Použime fi nancie z tohto účtu a 
nemusíme brať úver. Nedávam návrh, lebo sám s tým nesúhlasím, len 
reagujem na to, ako ste nám opísali doterajšie nakladanie s fi nanciami 
z tohto účtu,“ podotkol Pavel Olejár a reagovala primátorka, podľa ktorej 

to umožňovali prvé opatrenia súvisiace s koronakrízou a zdôraznila, že je to 
istotne lepšie, ako brať napríklad kontokorentný úver. Takto podľa nej museli 
postupovať mnohé iné mesta a Marcela Ivančová tvrdí, že každý dobre vie, 
že kontokorentný úver je najnevýhodnejší. „Povedz, čo máme z rozpočtu 
vypustiť? Rekonštrukciu chodníkov? A ja poviem, že na návrh poslanca 
Olejára. Bude to takto dobré? Na môj návrh vypúšťame rekonštrukciu 
fontány na pešej zóne,“ ozrejmila primátorka. 
  Poslancovi Jánovi Vookovi sa nepozdávala v navrhovanej zmene rozpočtu 
uvádzaná suma za plánovanú rekonštrukciu futbalového ihriska s umelým 
trávnik v areáli Základnej školy na Ulici 8. mája. „Kritizovali sme cenu, že 
je vysoká a dnes tu máme, že je omnoho vyššia, cez 600-tisíc, tak ne-
viem, či to teraz nie je vysoká suma,“ upozornil Ján Vook a primátorka mu 
odpovedala, že aktuálna predpokladaná cena, s ktorou sa počíta v rozpočte, 
vyšla od autorizovaného architekta a ide o iné ihrisko, než bolo pôvodne 
plánované. 
  „Bude to nielen futbalové ihrisko, ale aj atletický tartanový okruh, vo-
lejbalové ihrisko a ďalšie,“ vysvetlila primátorka a opäť reagoval Ján Vook. 
„Neviem, kde to takto funguje, ale ty si odvolala vedúcich, potom si ich 

Poslanec Pavel Olejár

Poslanec Ján Vook

Vedenie mesta - primátorka Marcela Ivančová 
a prednosta Miroslav Novák

Jána Vooka zaujímala aj oprava starého a hava-
rovaného nákladného auta Technických služieb 
mesta Svidník za 45-tisíc eur
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Svidník si požičiava viac než milión eur - na čo všetko sa použijú peniaze?
poverila a potom riadne vymenovala. To je asi ten tvoj externý tím. Mohla 
si predsa menovať kohokoľvek, ale ty si menovala tých istých vedúcich. 
Veď aj teraz ti jeden vedúci odchádza, jediný dobrý stavbár, lebo to 
asi nevydržal,“ tvrdil Ján Vook a Marcela Ivančová stručne poznamenala: 
„Nebudem to komentovať.“ A neskôr dodala, že má na úrade schopných a 
skúsených vedúcich odborov a že nikto okrem doterajších vedúcich odborov 
sa do výberových konaní neprihlásil.

***
KRITIKA K OPRAVE HAVAROVANÉHO AUTA 

  Jána Vooka potom zaujímala aj oprava starého a havarovaného nákladného 
auta Technických služieb mesta Svidník za 45-tisíc eur, čo na februárovom 
zasadnutí kritizovala hlavne poslankyňa Katarína Siváková. Poukázal na to, 
že havarované auto bolo v Česku už v čase a navyše bol aj zaplatený prevoz, 
keď mestskí poslanci ešte len rozhodovali, či peniaze na opravu vyčlenia 
alebo nie. Pridal sa k nemu aj Pavel Olejár. „Keď my sme tu rokovali a vo 
veľkom diskutovali o oprave, auto už bolo dávno v oprave, tak sa nám 
aj samotní zamestnanci Technických služieb smiali.“ 
  Primátorka Marcela Ivančová vysvetlila, že auto bolo v tom čase na tzv. 
určení predpokladanej hodnoty zákazky. „Ak by jeho oprava v zastupiteľ-

stve nebola schválená, ten nákladiak by šiel do šrotu alebo možno by 
sa predal na súčiastky,“ dodala primátorka.

***
MESTO POUŽIJE ÚVER NA INVESTIČNÉ AKCIE 

  887-tisícový úver z banky mesto Svidník po schválení Mestským zastupiteľ-
stvom použije na viacero investičných akcií. Všetky sme na našich stránkach 
publikovali pred týždňom, teraz uvádzame tie najvýznamnejšie: Projektová 
dokumentácia 17 100 eur, Technika pre TS 11 000 eur, Futbalové ihrisko s 
umelou trávou 308 000 eur, Rekonštrukcia strechy na futbalovom štadióne 
7 000 eur, Pomoc marginalizovaným skupinám pri zabezpečovaní palivovej 
základne 7 000 eur, Modernizácia tepelného hospodárstva 65 000 eur, Roz-
šírenie verejného osvetlenia 10 000 eur, Konvektomaty pre materské školy 
30 000 eur, Nákup pozemku od Ministerstva vnútra SR 12 200 eur, Nákup 
hudobných nástrojov pre ZUŠ 11 000 eur, Rekonštrukcia Administratívnej 
budovy 50 000 eur, Korekcia za Zberný dvor 208 880 eur, Rekonštrukcia 
miestnych komunikácií 132 500 eur.
  Podľa primátorky Marcely Ivančovej sa však všetky schválené investičné 
akcie nemusia realizovať a od toho sa bude odvíjať aj konečné čerpanie 
schváleného úveru do maximálne sumy 887 000 eur.                             (ps)

  Od prvého júnového dňa sa detí vracajú škôl. Samozrejme, 
iba žiaci 1. až 5. ročníka a spolu s nimi aj deti navštevujúce 
materské školy. 

Škôlkari a žiaci 1. až 5. ročníka 
sa na Medzinárodný deň detí môžu vrátiť do škôlok a škôl

  Nástup do škôlok či škôl je však dobrovoľný. Ministerstvo umožnilo zriaďo-
vateľom otvorenie prvého až piateho ročníka základných škôl a školských 
klubov detí. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia základných škôl v 
spolupráci s riaditeľmi základných škôl môžu rozhodnúť, vzhľadom na ich 
miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na ich 
personálne, materiálne, priestorové možnosti, či ZŠ 1. - 5. ročník otvoria a v 
akom režime. Zriaďovateľ, v spolupráci s riaditeľom základnej školy, umiestni 
žiaka v škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra. 
Zriaďovateľ školy rozhodne o dĺžke prevádzky ZŠ 1. - 5. ročník v závislosti 
od personálnych, materiálnych a priestorových možností s rešpektovaním 
počtu žiakov v skupine, ktorý je uvedený v rozhodnutí ministra, t. j. najviac 
20 žiakov.
  Žiakov školy rozdelí riaditeľ základnej školy na skupiny, v ktorých ich bude 
najviac 20. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym 
prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej 
triede. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, 
nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. Obsah a 
formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli 
zaistené hygienicko - epidemiologické opatrenia. Pedagogickí zamestnanci a 
odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko - epi-
demiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia 
rozstupy medzi žiakmi pri výchovno - vzdelávacom procese. 
  Od 1. júna otvárajú aj všetky svidníckej základné školy. Keďže nástup detí 
do školy je dobrovoľný, zatiaľ presne nevedia, aký počet žiakov budú mať. 

Jednotlivé školy však na svojich webových stránkach zverejnili formulár 
čestného prehlásenia rodiča, žiaka, v ktorom rodič musí písomne potvrdiť, 
že jeho dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad 
verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti 
a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, 
zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). V čestnom prehlásení ďalej 
rodič potvrdzuje aj to, že mu nie je známe, že by dieťa, oni ako rodičia alebo 
iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného 
mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. 
COVID-19, hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, 
horúčkové ochorenie s vyrážkami). 
  Samotné školy navyše zavádzajú prísne hygienické opatrenia vrátane 
dezinfekcie pri vstupe do školy a podobne a v triedach budú žiaci bez rúšok, 
pričom podávanie stravy bude zabezpečené takisto za dodržania prísnych 
opatrení. 

 (ps)
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  Výstavba nového obchodného centra pri bývalom Duklastave, 
po pravej strane cesty v smere od Svidníka na Stropkov pred 
kruhovým objazdom, je o krok bližšie. Rozhodli o tom poslanci 
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku v uplynulú stredu 20. 
mája schválením obstarania príslušnej zmeny Územného plánu 
mesta Svidník. Tento materiál mali pritom na stole už vo februári, 
no cúvli. 

Nové obchodné centrum je o krok bližšie k výstavbe 
- Svidník zmení svoj Územný plán
Dopadovú štúdiu, za ktorú sa prihovárali, neakceptovali

  Pripomeňme, že poniektorých 
mestských poslancov vtedy zaskočil 
vedúci Odboru výstavby Mestského 
úradu vo Svidníku Karol Richvalský. 
Povedal, že ho požiadal architekt 
Ján Kimák, či by nebolo možné 
predkladaný návrh zmeny územného 
plánu vrátiť komisii výstavby. „Pán 
architekt Kimák vyslovil námietky 
a povedal, že by bolo vhodné vy-
hodnotiť dopad zmeny územného 
plánu formou dopadovej štúdie. 
Povedal som mu, nech príde na 
zasadnutie zastupiteľstva, avšak 
nemohol, pretože je odcestovaný,“ 
vysvetlil situáciu na februárovom 
zasadnutí svidníckych mestských 
poslancov Karol Richvalský.
 Pripomeňme, že spomínaný  archi-
tekt Ján Kimák je členom Komisie 
výstavby pri Mestskom zastupiteľstve, 
ktorá návrh zmeny územného plánu aj 
za jeho účasti pár dní pred zasadnu-
tím mestského parlamentu schválila. 
Napokon však, zdá sa, zmenil názor 
a podľa vyjadrenia niektorých mest-
ských poslancov s ním oboznámil aj 
ich. Potvrdil to napríklad poslanec Ján 
Hirčko. „Aj mňa kontaktoval pán 
architekt Kimák a zastávam názor, 
že by sme to nemali šiť horúcou 
ihlou, ale bolo by správne, aby sme 
to riešili formou dopadovej štúdie.“ 

Pridal sa aj poslanec Vladimír Kaliňák 
s tým, aby dopadová štúdia mala širší 
záber, čo spôsobí zmena územného 
plánu v širších súvislostiach. 
  Primátorka Svidníka Marcela Ivan-
čová potom vyhlásila prestávku a 
väčšina poslancov sa počas nej spolu 
so zástupcom investora v samostat-
nej miestnosti dohodla. Predseda 
návrhovej komisie Michal Iľkanin po 
krátkej prestávke na zasadnutí 26. 
februára predniesol návrh, podľa kto-
rého má Mestský úrad vypracovať do 
najbližšieho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva vo Svidníku už spomí-
nanú dopadovú štúdiu. V tej chvíli na 
rokovaní chýbali poslanci Peter Pilip, 
Peter Breznoščák a Matúš Majda, 
poslanci Adrián Labun, Pavel Olejár 
a Ján Vook sa hlasovania zdržali a 
ostatní deviati poslanci takéto rieše-
nie situácie podporili. 
  Zástupca investora takéto riešenie 

prijal. Zástupca investora Radoslava 
Čačko zo spoločnosti KLM Real Es-
tate a.s. pre Podduklianske novinky 
povedal: „Má to nejakú logiku z 
hľadiska toho, že predsa len mestá 
neprijímajú každú zmenu územné-
ho plánu s nadšením a zároveň 
sú aj ľudia, ktorí sú a priori proti 
zmenám územného plánu. No a 
dôležité je povedať aj to, že ak 
už majú o takýchto zmenách roz-
hodnúť a majú rozhodnúť kvázi v 
mene občanov a majú rozhodnúť 
zodpovedne a odborne, tak k tomu 
chcú mať všetky podklady, týkajú-

ce sa analýzy celkovej situácie,“ 
chápal postoj zastupiteľstva Radoslav 
Čečko a na margo samotnej dopa-
dovej štúdie a stanoviska poslancov 
ešte povedal: „Skôr asi ide o to, že 
poslanci chcú rozhodnúť tak, aby 
mali všetky podklady, aby mali aj 
podklady k tomu, ako ovplyvní ži-
vot bežných ľudí v meste, a práve 
to tie dopadové štúdie riešia. Chcú 
to mať zrejme preto, aby v prípade, 
že za daný projekt zahlasujú alebo 
ako vôbec zahlasujú, aby boli aj oni 
krytí, že teda rozhodovali na zákla-
de všetkých možných podkladov 

Nové obchodné centrum by malo vyrásť na tomto 
pozemku smerom na Stropkov

Zástupcovia investora zo spoločnosti 
KLM Real Estate a.s.
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a informácií a nielen na základe 
nejakých svojich pocitov.“ 
  V uplynulú stredu 20. mája už po-
slanci mali k dispozícii aj spomínanú 
dopadovú štúdiu. Vypracoval ju práve 
architekt Ján Kimák, ktorý po nej vo 

februári, napriek tomu, že so zmenou 
Územného plánu mesta predtým sú-
hlasil, volal. „Navrhovaná „Zmena 
územného plánu č. 9 (zmena z 
výroby na občiansku vybavenosť) 
je nelogickým zásahom do orga-
nizmu územia mesta,“ napísal v 
úvode analýzy Zmeny Územného 
plánu mesta architekt Ján Kimák, skri-
tizoval zámer a zastupiteľstvu okrem 
iného odporúča návrh na schválenie 
zmeny územného plánu č.9 (Nákup-
né centrum KLM v areáli priemyslu) 
pozastaviť. Odôvodnil to viacerými 
negatívnymi aspektami, ktoré podľa 
neho takýto krok prinesie. 
  Na minulotýždňovom zasadnutí 
mestského parlamentu vo Svidníku to 
však vyzeralo tak, akoby predmetnú 
analýzu, s ktorej vypracovaním po-
slanci vo februári súhlasili, nechcel 
nikto komentovať a napokon aj hla-
sovanie ukázalo, že ju akoby vôbec 
nebrali do úvahy. 
  V rozprave vystúpila poslankyňa 
Katarína Siváková, ktorá povedala, že 
v analýze je napísané to, čo už vlast-
ne počuli aj vo februári, keď prišiel 
návrh na odloženie schválenia návrhu 
zmeny Územného plánu. „Zdá sa 
mi, že nič, čo by sme nevedeli, v 
tej dopadovej štúdii nemáme. No 
a napriek tomu máme pred sebou 
návrh zmeny územného plánu, kto-
rý nám aj Mestská rada odporúča 
schváliť. Rada by som vedela, k 
čomu bola alebo je dobrá tá dopa-
dová štúdia?“ 
  Katarína Siváková sa ďalej dotkla 
roky spomínaných snáh o výkup 
pozemkov v lokalite Petrova dolina 

Nové obchodné centrum je o krok bližšie k výstavbe 
- Svidník zmení svoj Územný plán

a toho, že podľa niektorých výstavba 
obchodného centra v lokalite, ktorá je 
dnes priemyselnou lokalitou, zabráni 
prípadnej výstavbe priemyselných ob-
jektov. „Ja si myslím, že nie, pretože 
v danej lokalite, v Petrovej doline, 

sú ďalšie pozemky. Dala som si tú 
námahu a mám výpisy z katastra. 
Sami veľmi dobre viete, že sú tam 
desiatky a desiatky vlastníkov. 
  Ak toľko hovoríme o priemy-
selnom parku, o investoroch, čo 
nám bráni konať? Prestaňme len 
rozprávať, ale poďme do toho. 
Poďme za desiatkami vlastníkov 
pozemkov v Petrovej doline a 
vykupujme od nich pozemky. Inak 
sa asi nepohneme. Zdá sa mi preto 
zbytočné to, čo sme predviedli vo 
februári, tvárili sme sa, že neviem 
čo a dnes už nemáme problém, 
hoci dopadová štúdia tvrdí opak,“ 
zdôraznila Katarína Siváková a na-
rážala na donekonečna opakujúce 
sa slová o tom, že vo Svidníku treba 
vykupovať pozemky pre prípadných 
investorov, a keď tu investora máme, 
hoci iného charakteru, akoby sme 
mu bránili. 
  Dodala tiež, že by sa skutočne 
najviac tešila priemyselnému parku 
a zvlášť už konkrétnym investorom 
a novým pracovným miestam, lenže 
ich nemáme. „Naopak, máme tu 
investora, ktorý chce stavať a aj 
v tom nákupnom centre dá prácu 
ľuďom.“
  Zámer investora podporil aj vicepri-
mátor Michal Goriščák, o podrobnosti 
sa zaujímal poslanec Ján Vook a 
Vladimír Kaliňák priznal, že v ana-
lýze očakával posúdenie dopadov 
z viacerých hľadísk. Pripomenul, že 
architekt Ján Kimák bol v minulosti 
hlavným architektom mesta, no 
uviedol aj to, že po 40-tich rokoch je 
doba iná a podľa Vladimíra Kaliňáka 

sa zmenil aj spôsob nakupovania. 
Kým vo februári sa poslanec Vladimír 
Kaliňák za vypracovanie analýzy či 
dopadovej štúdie prihováral, teraz pri-
znal, že „je škoda, že tá dopadová 
štúdia je taká stručná. Súhlasím s 
kolegyňou Katarínou Sivákovou, 
že tá analýza mohla byť podrob-
nejšia. 
  Ja si myslím, že tam bol aj tlak 
z miestneho podnikateľského 
prostredia, zo strany podnikateľov, 
ktorí sa môžu cítiť ohrození, no ja si 
myslím, že sa vytvoria ďalšie pra-
covné miesta, ideme znížiť záťaž 
danej oblasti na životné prostredie, 
pretože ju meníme z priemyslu na 
obchod, a to je prospešné. Na-
pokon, viac ako tri štvrtiny toho 
územia ostávajú ako priemyselná 
zóna,“ vyhlásil Vladimír Kaliňák a Ka-
taríny Sivákovej sa zastal aj poslanec 
Pavel Olejár, keď sa vedenia mesta, 
ale i kolegov poslancov pýtal, „Kde 
nastalo to zdesenie vo februári, a 
kde zrazu zmizlo to zdesenie vo 
vašich očiach, že zrazu máme ten 
istý a rovnaký materiál a chceme 
ho schváliť.“ 
  Reagovala primátorka Marcela Ivan-
čová, že žiadne zdesenie nenastalo a 
že proste „Boli sme prekvapení z re-
akcie pána architekta Jána Kimáka, 
tak sme si ju nechali vysvetliť.“   
  A hoci aj poslanec Kamil Benko ako 
predseda Komisie výstavby potvrdil, 
že architekt Ján Kimák na zasadnutí 
komisie zámer na výstavbu obchod-
ného centra vo februári podporil, on 
svoj názor zmenil. Svoj kritický názor 
zopakoval aj v už spomínanej analýze. 
Zástupca investora pred poslancami 
vyhlásil, že nespochybňuje odbornosť 
architekta Jána Kimáka. Privítal, že 
sa o tom takto vážne rokuje, pretože 
ide o dôležitý dokument. „Väčšinou 
tam budú prevádzky regionálneho 
charakteru, nebude to niečo, čo 
ohrozí miestnych podnikateľov, ale 

niečo, čo tu nie je, za čím ľudia cho-
dia inde. Budeme vlastne dopĺňať 
tovar a služby v meste. Ak by sme, 
ako navrhuje pán architekt Kimák, 
postavili takéto centrum v centre 
mesta, prinieslo by to enormné 
zaťaženie dopravy. Všetky mestá 
chcú mať takéto centrá na periférii. 
Prínosom bude aj to, že prinášame 
celkovú investíciu okolo 7 a pol 
milióna eur, mesto získa desiatky 
tisíc eur ročne na daniach a vy-
tvoríme okolo 110 až 120 nových 
pracovných miest. Robíme v regi-
ónoch, prinášame do regiónov to, 
čo tam nie je a prichádzame tam, 
kam veľkí investori nejdú. Vybrali 
sme si súmestie Svidník - Stropkov 
a aj z geografi ckého hľadiska sme 
si vybrali pozemok vo Svidníku,“ 
ozrejmil postoje investora jeho zá-
stupca, ktorý z Bratislavy pricestoval 
priamo na minulotýždňové zasadnutie 
svidníckych mestských poslancov. 
  Pred samotným hlasovaním ešte 
vystúpil poslanec Ján Vook, a tak ako 
jeho kolegyňa Katarína Siváková, aj 
on zapochyboval nad tým, k čomu 
vlastne tá dopadová štúdia bola dob-
rá. Smerom k zástupcom investora 
Ján Vook povedal: „Ospravedlňujem 
sa vám, pretože tento materiál 
nemal byť stiahnutý z rokovania 
vo februári, pretože tá dopadová 
štúdia mala byť úplne iná a už vte-
dy sme to mohli schváliť.“ 
  No a samotné hlasovanie to len 
potvrdilo. Kritická dopadová štúdia či 
analýza, ktorú vypracoval samotný 
iniciátor jej potreby, ostala kritická, 
a poslanci, ktorí sa za ňu vo februári 
prihovárali, ju takisto neakceptovali. 
Štrnásti svidnícki mestskí poslanci 
návrh obstarania zmeny Územného 
plánu, aby na priestranstve pri Duk-
lastave, na súkromnom pozemku, 
mohol súkromný investor stavať ob-
chodné centrum, jednohlasne schváli-
li.                                                (ps)

Poslankyňa Katarína Siváková hovorila o dopado-
vej štúdii aj v tom význame, že od nej čakala viac 

Poslanec Vladimír Kaliňák povedal, že do-
padová štúdia mohla byť podrobnejšia 
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  Svidnícki mestskí poslanci a hlavný kontrolór mesta Svidník 
Ivan Sagan pracujú bez odmien. Rozhodli o tom samotní poslan-
ci na návrh, ktorý, ako sám povedal, v mene poslancov KDH a 
klubu Pre Svidník predniesol na minulotýždňovom zasadnutí 
poslanec Matúš Majda. 

Poslanci a hlavný kontrolór mesta Svidník pracujú bez odmien

  Argumentoval neistým obdobím, v ktorom žijeme, ale napríklad aj potre-
bou lepších medziľudských vzťahov. Ešte predtým, než o svojom návrhu 
prehovoril, požiadal o doplnenie programu zasadnutia práve o tento bod. 
Poslanecký zbor to odsúhlasil, a tak mohol predniesť samotný návrh. „Nik 
z nás nevie, čo nás ďalej čaká. V karanténnej úvahe je čas prehodnotiť 
si niektoré veci. Očakávame zmeny fi nančných príjmov v meste. Posla-
necký zbor stojí ročne mesto okolo 35-tisíc eur, pán hlavný kontrolór 
berie zhruba takú čiastku a nemáme veľký vplyv na to, ako to urobiť, 
ako mestu fi nančne pomôcť. 
  Po zrelej úvahe na návrh poslancov KDH a klubu Pre Svidník preto 
navrhujem zrušenie odmien poslancov Mestského zastupiteľstva do 
konca roku 2020 a takisto zrušenie odmien hlavného kontrolóra,“ 
vyhlásil poslanec Matúš Majda.
  Pravdou však je, že náklady na odmeny poslancov do konca tohto roka 
predstavujú zhruba 25-tisíc eur a náklady na odmeny hlavného kontrolóra 
predstavujú ďalších 4-tisíc eur. S Matúšom Majdom súhlasil poslanec Ján 
Vook, ktorý však podobné šetriace opatrenie chcel aj od primátorky. Adrián 
Labun sa zas zaujímal o to, či je známe, koľko zaťaží rozpočet odmena 
poslancov a o akú odmenu ide v prípade hlavného kontrolóra. 
  Matúš Majda reagoval, že v prípade hlavného kontrolóra ide o 30-percentné 
navýšenie odmeny. 
  Poslankyňa Katarína Siváková kolegovi Matúšovi Majdovi povedala, že ju 
mrzí, keď rozpráva o potrebe zlepšenia medziľudských vzťahov aj v mest-
skom zastupiteľstve a takýto návrh neprerokoval so všetkými poslancami, 
aby išlo o jednotný postup. „Samozrejme, podporujem návrh pána kolegu, 
rada sa vzdám svojej poslaneckej odmeny, chcem len podotknúť, že 
od svojho zvolenia tak či onak odmenu každý mesiac  rozdávam na 
rôzne prospešné účely a ľuďom, ktorí to potrebujú,“ podotkla Katarína 
Siváková a predložený návrh podporil aj viceprimátor Michal Goriščák. 
  „Podporujem to, pretože máme výpadok v rozpočte, každá koruna je 
dobrá. A pokiaľ ide o pani primátorku, oná poberá základný plat, takže 
tu sa niet o čom baviť,“ zdôraznil na margo vyjadrení poslanca Jána Vooka 
viceprimátor Michal Goriščák. 
  Napokon teda zaznel návrh ešte raz a poslanci hlasovali o návrhu na uzne-
senie v takomto znení: „Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku schvaľuje 

zrušenie odmien poslancov Mestského zastupiteľstva do konca roku 
2020 a zrušenie odmeny hlavného kontrolóra.“ Všetci štrnásti prítomní 
poslanci hlasovali za a primátorka informovala, že pätnásty poslanec, na 
zasadnutí neprítomný, Peter Pilip, sa svojich poslaneckých odmien písomne 
vzdal už pred niekoľkými týždňami.  
„Chcem sa poďakovať za ústretový krok. Je to gesto, ktoré si ako 
primátorka vážim,“ povedala po hlasovaní primátorka Marcela Ivančová 
a poslanci sa k zrušeniu odmien ešte vrátili aj neskôr. 
  Poslanec Pavel Olejár totiž v rozprave pri návrhu na zmeny v rozpočte 
mesta primátorku žiadal, aby aj ona urobila šetriace opatrenia. „Chcem 
ťa poprosiť, zníž odmeny vedúcim pracovníkom úradu - prednostovi 
a vedúcim odborov. Nech to je rovnocenné,“ apeloval na primátorku 
Pavel Olejár. 
  Primátorka Marcela Ivančová povedala, že v roku 2019 znížili počet zamest-
nancov na Mestskom úrade o šesť ľudí. „Práca na úrade neodpadla, stále 
sa vo veľkom pracovalo. Pracovné činnosti zamestnancov, ktorí odišli, 
sme rozdelili medzi ostatných. Aj vďaka týmto zmenám ide 109-tisíc 
eur do prebytku, veď to máme teraz v záverečnom účte a taká úspora 
bude aj v tomto roku. Môžu byť výtky ku zamestnancov, ku komunikácii, 
ale pracujeme, otvárame úrad, ponúkli sme na stránke mesta dotazník, 
ako ľudia vnímajú úrad, aby sme sa vedeli posúvať. 
  Robíme všetko pre to, aby sme činnosť úradu zlepšili. Všetci zamest-
nanci úradu počas koronakrízy pracovali. Chod úradu nebol prerušený 
ani na jeden deň. Nebola by som preto rada, aby sa týmto ľuďom ubralo 
a aby sme túto tému znižovali na populistické vyjadrenia. 
  Garantujem ti, že na konci roka bude úspora v položke Správa obce, 
kde sú aj mzdové fi nancie pre zamestnancov úradu,“ odpovedala Pav-
lovi Olejárovi primátorka, no on ešte raz zdôraznil, že sa pýtal výlučne na 
vedúcich odborov a prednostu a poslanec Ján Vook primátorku kritizoval za 
prijímanie ľudí na úrad cez projekty úradu práce, ktorí boli podľa neho prijatí 
na dobu určitú. „Znamená to, že vlastne ostanú na úrade pracovať, a 
tak sa zvyšuje počet úradníkov,“ zdôraznil Ján Vook a Pavel Olejár ešte 
dodal, že k zníženiu mzdových nákladov dôjde, ale len preto, že jediný, kto 
sa podieľa na znížení je hlavný kontrolór, ktorému zastupiteľstvo zrušilo 
odmeny.
  Tému odmien uzavrela poslankyňa Katarína Siváková, keď sa zaujímala, o 
akú sumu v prípade zrušených poslaneckých odmien ide a na čo konkrétne 
budú použité. „Budú v prebytku,“ odpovedala poslankyni primátorka a 
vedúci Odboru fi nancií a správy majetku Nikolaj Vlčinov dodal: „Je to okolo 
25 až 30-tisíc eur a budú zakomponované pri tretej zmene rozpočtu.“ Na 
čo konkrétne, však zatiaľ známe nie je.                                                 (ps)
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  Forma, ako zrušili odmeny sebe a hlavnému kontrolórovi 
mesta Svidník vyvolal aj medzi niektorými svidníckymi mest-
skými poslancami menšie pochybnosti. Ich odmeny sú určené 
dokumentom Zásady odmeňovania poslancov mestského 
zastupiteľstva, zástupcu primátora mesta, členov a tajomníkov 
komisií mestského zastupiteľstva a zboru pre občianske zále-
žitosti mesta Svidník.

Pochybnosti o zrušení odmien vraj nie sú na mieste, 
prišiel však o odmeny aj viceprimátor?

 Na návrh, ktorý predniesol poslanec Matúš Majda poslanci schválili uzne-
senie v znení: „Mestské zastupiteľstvo 
vo Svidníku schvaľuje zrušenie odmien 
poslancov Mestského zastupiteľstva 
do konca roku 2020 a zrušenie odmeny 
hlavného kontrolóra.“
  Podľa niektorých poslancov malo byť 
prijaté uznesenie hovoriace o zmene spomí-
naných zásad, lebo na základe týchto zásad 
poslanci odmeny poberajú. Mimochodom, 
v prípade jedného poslanca ide mesačne v 
priemere o zhruba 90 eur. 
  Expert na samosprávu a hovorca Združe-
nia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák 
v rozhovore pre Podduklianske novinky 
povedal, že svidnícki mestskí poslanci 
mohli zmeniť Zásady odmeňovania, no ani 
schválením takého uznesenia, aké schválili, 
nič nepokazili a odmien sa skutočne vzdali. 
Uznesenie, ktoré schválili, totiž podľa Mi-

chala Kaliňáka napĺňa zásady odmeňovania, v ktorých sa hovorí, že odmena 
nepatrí poslancovi, ktorý vyhlásil, že svoj mandát bude vykonávať bez nároku 
na odmenu alebo sa tejto svojej odmeny vzdá. No a poslanci tým, že hlasovali 
za zrušenie odmien tak podľa Michala Kaliňáka síce nie práve priamo, ale 
predsa len prejavili svoj postoj, že sa odmien vzdávajú, hoci v texte uznesenia 
použili slovo hovoriace o zrušení odmien. 
  V takomto duchu komentoval pochybnosti aj prednosta Mestského úradu vo 
Svidníku Miroslav Novák, podľa ktorého zrušenie odmien poslancov mestské-
ho zastupiteľstva a hlavného kontrolóra bolo jednohlasne schválené v mest-

skom zastupiteľstve bez pochybností. Uznesenie mestského zastupiteľstva 
je podľa Miroslava Nováka forma rozhodovacej činnosti. „Platná legislatíva 
jasne hovorí, že obsah uznesenia treba posudzovať podľa jazykového 
vyjadrenia a vôle. Vôľa mestského zastupiteľstva pri hlasovaní bola 
prejavená všetkými poslancami jednoznačne, a to za zrušenie odmien 
poslancov do konca roka 2020 a zrušenie odmeny hlavného kontrolóra,“ 
zdôraznil Miroslav Novák, ktorý uznal, že v uznesení chýba právna štylistika, 
no nepovažuje to za problém. „Absencia právnej štylistiky a výslovného 
odkazu na  Zásady odmeňovania poslancov nie je právnou prekážkou 
vykonateľnosti uznesenia. Uznesenie mestského zastupiteľstva je platné 
okamihom schválenia. Vykonateľnosť uznesenia nastáva podpísaním 
primátorkou mesta,“ doplnil Miroslav Novák. 
  Na sociálnej sieti sme však zaznamenali aj polemiku o tom, či boli zrušené aj 
odmeny Michala Goriščáka ako zástupcu primátorky. On sám tvrdil, že áno, že 
mu to potvrdil aj samotný predkladateľ návrh Matúš Majda. Pravdou však je, 
že poslanec Matúš Majda predniesol návrh v znení: „Mestské zastupiteľstvo 

vo Svidníku schvaľuje zrušenie odmien 
poslancov Mestského zastupiteľstva 
do konca roku 2020 a zrušenie odmeny 
hlavného kontrolóra.“ 
  O odmenách zástupcu primátorky sa v 
tomto texte nehovorí nič, a pritom, hoci je 
Michal Goriščák poslancom, je aj zástupcom 
primátorky a na základe Zásad odmeňova-
nia poslancov mestského zastupiteľstva, 
zástupcu primátora mesta, členov a ta-
jomníkov komisií mestského zastupiteľstva 
a zboru pre občianske záležitosti mesta 
Svidník poberá raz ročne aj odmenu ako zá-
stupca primátorka. „V tomto prípade mali 
poslanci jasne formulovať, že sa ruší aj 
odmena zástupcu primátorky, pretože to 
nie je jasné. Ak by to formulovali jedno-
značne, nevznikali by žiadne zbytočné 
pochybnosti, lebo takto naozaj odmena 

zástupcu primátorky zrušená nebola,“ komentoval expert na samosprávu 
a hovorca Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák. 

(ps)

Poslanec Matúš Majda

prednosta Mestského 
úradu Miroslav Novák

  Čaká ich verejné vypočutie, napríklad aj pred verejnosťou. Traja 
uchádzači o miesto riaditeľa Technických služieb mesta Svidník 
predstúpia nielen pred výberovú komisiu. Poslancov Mestského 
zastupiteľstva vo Svidníku na ich zasadnutí v stredu 20. mája 
informovala primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová. 

Uchádzačov o miesto riaditeľa Technických služieb 
budú vypočúvať aj za prípadnej účasti verejnosti

  O bližšie informácie ohľadom výberu riaditeľa primátorku žiadal poslanec Ján 
Vook, ktorý chcel poznať aj mená uchádzačov. „Mená uchádzačov neviete, 
lebo nemáme súhlas s ich uverejnením,“ reagovala v stredu na zasadnutí 
mestského parlamentu Marcela Ivančová. O dva dni neskôr, teda v piatok, 
keď už bol známy dátum verejného vypočutia troch uchádzačov o riaditeľské 
kreslo, sme mená uchádzačov chceli poznať aj my. PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová povedala: „Výberová komisia na riaditeľa TS 
mesta Svidník sa uzniesla na neinformovaní o menách uchádzačov do 
výberového konania. Mestský úrad Svidník rešpektuje túto dohodu.“
  Výberová komisia, ktorú tvoria mestskí poslanci Jozef Poperník, Vladimír 
Kaliňák a Kamil Benko a takisto aj vedúci Odboru fi nancií Mestského úradu 
Nikolaj Vlčinov a Ján Iľov z Technických služieb mesta Svidník, pritom rokovala 
v piatok 15. a v pondelok 18. mája. V stredu 20. mája platili slová primátorky, že 
mená uchádzačov nemôžu zverejniť, lebo nemajú ich súhlas so zverejnením, 
no a v piatok 22. mája zas platili vyjadrenia PR manažérky Kristíny Tchirovej, 
že ich nemôžu zverejniť, lebo sa tak dohodla výberová komisia...

Nech je tak či onak, podľa Kristíny Tchirovej všetci traja súhlasili s verejným vy-
počutím, tak je viac než isté, že v piatok 29. mája ich verejnosť napokon predsa 
len bude môcť spoznať. Na zasadnutí mestského parlamentu k výberu nového 
riaditeľka primátorka Marcela Ivančová ešte povedala: „Toľko konšpirácií a 
zaručených informácií som sa napočúvala, lebo sa nepýtate tam, kde sa 
máte pýtať.“ No a keď sa poslanci pýtali, tak aj sa, ako napríklad Ján Vook 
po svojich otázkach, nič bližšie nedozvedeli. Na margo verejného vypočutia 
dodala: „Nemá to byť žiadna reality show, ale seriózny konkurz a popro-
sím, aby sa prestali šíriť zaručené tipy.“ V uplynulý piatok primátorka svoje 
vyjadrenia ešte rozviedla a v stanovisku pre naše noviny uviedla: „Otvorenejší 
spôsob, ktorý zaručí výber toho najlepšieho kandidáta na tento náročný 
post nepoznám. Výberová komisia určí poradie a na návrh primátorky bude 
mestské zastupiteľstvo novom riaditeľovi hlasovať. Verím, že spoločne 
vyberieme najlepšieho kandidáta.“
  Zopakujme, že výberové konanie na miesto riaditeľa Technických služieb, z 
ktorého po 34 rokoch odchádza Michal Pich, sa formou verejného vypočutia, 
teda napríklad aj za účasti verejnosti, uskutoční v piatok 29. mája o 9. hodine v 
spoločenskej sále Domu kultúry vo Svidníku. „O predloženom návrhu na po-
zíciu riaditeľa bude hlasovať MsZ na najbližšom zasadnutí,“ dodala Kristína 
Tchirová, podľa ktorej by sa tak mohlo stať v júni na neplánovanom zasadnutí 
poslaneckého zboru a nový riaditeľ by sa následne mohol funkcie ujať od 1. júla. 
Samozrejme, ak sa na jeho výbere zhodne výberová komisia, s jej stanoviskom 
sa stotožní primátorka a následne ho schváli zastupiteľstvo.                         (ps)
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  Ako vyzlečené z kože vyzerajú stromy pri obci Krajná Bystrá. 
Príroda dostáva poriadnu ranu, stromy to bez kôry nezvládnu. 

V okolí Krajnej Bystrej sú stovky olúpaných stromov

  Olúpané stromy nepôsobia dobre na nikoho. „Je to strašné, proste človek 
ide okolo a šok. Vidí olúpané stromy okolo cesty. Je to veľmi nepríjemné, 
je to nepekná vec,“ vyhlásila jedna z obyvateliej Krajnej Bystrej. 
  Fotografi e olúpaných stromov sme ukázali napríklad aj svidníckemu učite-
ľovi biológie na dôchodku Jánovi Mihalovovi. „To je koniec tomuto stromu, 
strom odumrie. To znamená, že po určitom čase ostane priestor bez 
stromov,“ vyhlásil Ján Mihalov, ktorý varuje. Olúpané stromy podľa neho 
veštia to najhoršie. „Pokiaľ ten strom je olúpaný súvisle po celom obvode, 
vyschne, defi nitívne vyschne.“ 
  Kôra je totiž pre strom mimoriadne dôležitá. „Pod kôrou sa nachádza tzv. 
kambium, a práve kambium je tou trasou, po ktorej prúdi výživa do celého 
kmeňa až do koruny. Ak nie je tam kambium, strom odchádza, je mŕtvy,“ 
vyhlásil učiteľ biológie na dôchodku Ján Mihalov a miestni obyvatelia v Krajnej 
Bystrej sa s nami o olúpaných stromoch rozprávať nechceli. 
  Zaujímavosťou pritom je, že jeden takýto olúpaný strom sme našli aj priamo 
pri ich bytovkách. Napokon sme však našli aj takých, ktorí nám dôvod lúpania 
stromov vysvetlili. „Oni tú kôru predávajú,“ povedala jedna z obyvateliek 
Krajnej Bystrej. Podľa našich informácií môže kôru niekto vykupovať. 
  Práve preto je v okolí obce s veľkým počtom obyvateľov marginalizovaných 
skupín toľko olúpaných stromov. Vidia za nimi možnosť zarobiť si. „Ide o 
farmaceutický priemysel, ktorý z tej kôry dokáže vyťažiť šťavu, ktorá 

sa nachádza v kôre, no a z 
toho potom môže vyrábať 
farmaceutické výrobky,“ 
ozrejmil situáciu svidnícky 
učiteľ biológie na dôchodku 
Ján Mihalov. 
  Pre miestnych Rómov z 
Krajnej Bystrej navyše stromy 
môžu mať aj dvojitý prospech. 
Finančný zárobok a takisto aj 
komfort v chladnom počasí. 
„No a áno, lebo tie stromy 
vyschnú a majú drevo na 
kúrenie,“ smutne pozna-
menala obyvateľka Krajnej 
Bystrej.                                  

(ps)

Učiteľ biológie na dôchodku 
Ján Mihalov

  Olúpané stromy nepôsobia dobre na 
nikoho. „Je to strašné, proste človek ide 
okolo a šok,“ povedala jedna z obyva-
teliek Krajnej Bystrej 

  Tretia várka repatriantov už zo Svidníka odišla. V internáte Stred-
nej odbornej školy polytechnickej a služieb strávili sedem dní, 
kým im prišli odobrať vzorky, resp. kým sa dozvedeli výsledky 
svojich testov na ochorenie COVID-19. 

Svidník je aktuálne bez repatriantov

  Pripomeňme, že medzi 36 repatriantmi ubytovanými v spomínanom karantén-
nom zariadení boli nielen Slováci vracajúci sa zo zahraničia, ale aj Ukrajincov 
s povolením na pobyt a prácu, resp. štúdium na Slovensku, pre ktorých pri 
návrate na Slovensko takisto platí povinná 14-dňová karanténa.
   Do Svidníku prišli vlastnými autami a s policajným sprievodom v utorok 
12. a v stredu 13. mája, no a v pondelok 18. mája ich profesionálni hasiči 
z Prešova prišli otestovať. Hneď na druhý deň, teda v utorok 19. mája, sa 

dozvedeli výsledky testov a mohli odísť. 
  Aj tentoraz prevádzku karanténneho zariadenia okrem zamestnancov interná-
tu Strednej odbornej 
školy polytechnickej 
a služieb zabezpe-
čovali dobrovoľníci 
Slovenského Čer-
veného kríža a dob-
rovoľní hasiči mesta 
Svidník a ďalší.

  (ps)
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  Ak hútate, ako si v záhrade udržať divé včielky či lienky, máme 
pre vás tip. Užitočný hmyz si dokážete ubytovať v hoteli. Vyrobí 
ho ktorýkoľvek zručnejší človek.  Otázne ale je, či takýto hmyzí 
hotel  potrebuje aj hmyz.  

Svidníčan Ivo Kundrík má na svojej záhradke hmyzí hotel

  Užitočný hmyz už podľa slova užitočný znamená, že pomáha. Udržať si v 
ho v záhrade chcel aj Svidníčan Ivo Kundrík. A nielen divé včely. „Lienky, 
zlatoočky a také všelijaké,“ usmial sa Ivo Kundrík, ktorý priznal, že sa 

inšpiroval menším hmyzím hotelom, ktorý man-
želka - opatrovateľka, pred pár rokmi kúpila v 
Rakúsku. „Jej sa to strašne páčilo, tak som 
vyrobil aj ja jeden. Tu majú priestor väčší, 
kde sa môžu smelo rozmnožovať.“
  Hmyzí hotel Ivana Kundríka možno tak trochu 
vyzerá ako domček na stračej nôžke, no všet-
ko je premyslené do detailov. Pod strechou je 
priestor pre čmeliaky a dolu hneď pre viacero 
druhov hmyzu. „Vyjdú po tej pätke hore a sú 
dnu. Každý ten užitočný hmyz si nájde svoju 
izbu, v ktorej mu to vyhovuje. Tu je napríklad 
navŕtané drevo, tu je tehla, šišky, brezové ko-
náriky, tiež navŕtané dierky a tu je zakuklená 
prvá divá včielka, ktorá sa zakuklila zmesou 
hliny a vody, vyschla a vyliahne sa tam nová. 

Všetko je oddelené, každý má svoju, ako sa hovorí, ubytovňu,“ opísal 
nám a názorne ukázal svoj hmyzí hotel Ivo Kundrík. 
  Odborníci na hmyz však s ďalšími milovníkmi prírody o hmyzích hoteloch 
polemizujú a majú rôzne  názory. „Buď sa tam dostane alebo si nájde 
iné útočište. To už je na prírode,“ poznamenal Ivo Kundrík a ochranár z 
Parku zvierat v Stropkove Kamil Soóš zareagoval takto: „Pre záhradku, pre 
to, aby sme tam udržali nejaký hmyz, to nemá žiaden prínos, ale ako 
estetický prvok nejakej časti, trebárs aj pekne upraveného dvora, má 
to taký význam. Je to veľmi pekné.“ Ivo Kundrík si však za svojim stojí, 
skrášlil si už i tak peknú a pestrú záhradu a navyše verí, že jeho hmyzí hotel 
bude úspešný. 
  „Pomáha to, pretože predsa sa majú kde ukryť pred tým počasím, a 
keď tam majú dobré podmienky na rozmnožovanie, tak sa rozmnožujú, 
tým pádom je ich tu viac na záhrade a tým pádom pomáhajú.“ 
  Ochranár Kamil Soóš záhradkárovi Ivovi Kundríkovi však opakovane kon-
truje a tvrdí, že aj užitočnému hmyzu stačí to, čo mu ponúka príroda. „My si 
nevšímame, čo je v zemi. V zemi pod lístkom nejakej púpavky napríklad 
môže byť dierka, ktorú si nikto nikdy nevšimne, a tá včela tam chodí, 
tam je, a to jej stačí.“

 Hmyzí hotel Ivana Kundríka možno tak 
trochu vyzerá ako domček na stračej nôž-
ke, no všetko je premyslené do detailov

  Ivan Kundrík je však 
na svoj hmyzí hotel 
hrdý. A hoci má vlastné 
včely len pár metrov 
od hmyzieho hotela, 
neobáva sa, že by 
sa práve ony doň na-
sťahovali. „Včely do 
hmyzieho hotela ne-
pôjdu, lebo ony majú 
spoločenský život, 
svoju rodinu a tie 
včielky tu, tak to sú 
samotárky,“ uzavrel 
svidnícky záhradkár 
Ivo Kundrík.                                                                                  

 (ps)
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  Neodkladajte už viac návštevu lekára, plánovanú operáciu či 
preventívnu prehliadku. K tomuto vyzývajú svojich pacientov 
nemocnice Svet zdravia vrátane svidníckej nemocnice. Pre 
bezpečnosť pacientov i zdravotníkov zvýšili svoje hygienické 
štandardy. Každý hospitalizovaný pacient dostane rúško, nájde 
na izbe dezinfekciu na ruky a priestory zdravotníckych zariadení 
prejdú počas dňa viacnásobným čistením. 

Svidnícka nemocnica zvýšila hygienický štandard 
a volá pacientov na prehliadku či plánovaný zákrok 

  Nemocnice Svet zdravia a polikliniky ProCare sa postupne chcú venovať 
všetkým pacientom, o ktorých sa pre koronavírus dočasne starať nemohli.
„Epidemiologická situácia na Slovensku je dnes veľmi dobrá a v našich 
zariadeniach sa preto postupne vraciame k plánovaným operáciám či 
preventívnym prehliadkam. Naše nemocnice a polikliniky dosahovali 
vyšší hygienický štandard už aj pred koronakrízou, keďže v nich pô-
sobia nemocniční epidemiológovia a tak nás nezaskočila ani epidémia 
a dokázali sme pomerne rýchlo reagovať. Dnes sme sa však rozhodli 
tento štandard opätovne posilniť, aby sa pacienti, ktorí k nám prídu na 
plánovaný zákrok, cítili maximálne v bezpečí. Sme radi, že nám situácia 
dovolila sa o nich znova začať starať a pomôcť im tak s ich zdravotným 
problémom,“ hovorí generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete 
polikliník ProCare Vladimír Dvorový.

Každý hospitalizovaný pacient dostane rúško
  Rozšírený hygienický štandard, ktorý nemocnice a polikliniky zavádzajú po 
koronavíruse, nazvali Hygiena+. V nemocniciach je jeho súčasťou napríklad 
poskytnutie ochranného chirurgického rúška každému hospitalizovanému 
pacientovi. „Vždy, keď to bude potrebné, mu ho vymeníme - napríklad, 
ak mu v dôsledku častého kašľania a kýchania zvlhne a prestane plniť 
svoju funkciu. Pacient by mal mať rúško, keď vyjde zo svojej izby na 
chodbu, kde môže stretnúť iných pacientov alebo zdravotnícky per-
sonál. Samozrejme, nebudú ho nosiť pacienti, ktorí majú problémy s 
dýchaním,“ vysvetľuje hlavná epidemiologička siete ProCare a Svet zdravia 
Jana Skalová.

Dezinfekcia na každej izbe
  Na každej izbe má tiež pacient k dispozícii dezinfekciu na ruky. Môže si ich 
tak umyť nielen mydlom a vodou, ale aj špeciálnym roztokom, ktorý efektív-
nejšie ničí mikróby. Dávkovače s dezinfekciou sú umiestnené všade okrem 
špeciálnych pracovísk, akým je napríklad psychiatrické oddelenie, a to z 
bezpečnostných dôvodov.
„Častá a dôkladná hygiena rúk je jeden z najdôležitejších nástrojov 
prevencie pred všetkými typmi infekcií. V rámci prevencie pred no-
zokomiálnymi nákazami sledujeme napríklad spotrebu dezinfekcie 
zdravotníckymi pracovníkmi. Kým spočiatku sme v našej sieti míňali 
iba desať litrov dezinfekcie na tisíc lôžkodní, za prvý kvartál tohto roka 

to bolo už 21 litrov. To je výborné, keďže ECDC odporúča spotrebu na 
úrovni aspoň 20 litrov,“ vysvetľuje Skalová s tým, že v tomto období chcú 
viac pozornosti v tomto smere venovať pacientom.

Aj chodby čistené ako intenzivistické pracovisko
  Podľa platnej legislatívy na Slovensku sa ambulancie musia dezinfi kovať 
jedenkrát, lôžkové oddelenia dvakrát a intenzivistické pracoviská trikrát denne. 
Počas pandémie v nemocniciach Svet zdravia nabehli na režim, akoby celá 
nemocnica bola jedno intenzivistické pracovisko. To znamená, že všetky 
priestory bez rozdielu sa dezinfi kujú tri razy za deň.
„Zabezpečujeme zároveň aj mikrobiologický monitoring prostredia. 
Pravidelne odoberáme stery z povrchu zdravotníckych zariadení a 
zisťujeme, či sa v prostredí nenachádzajú patogénne a podmienene 
patogénne mikroorganizmy, ktoré by mohli pacienta počas pobytu v 
nemocnici ohroziť. Za posledných päť rokov sme urobili vyše 6,5-tisíc 
takýchto sterov z rôznych povrchov vo vyšetrovacích priestoroch, ako 
aj na izbách pacientov - z podláh, stolíkov na prípravu liekov, klávesníc 
od počítača, infúznych stojanov, postelí, stolov, stoličiek a ďalších 
predmetov. Dokonca robíme stery aj z čistých lôžok pripravených pre 
nových pacientov, aby sme zistili, či sú dobre vydezinfi kované,“ podotýka 
epidemiologička.
  Dodáva, že koronavírus v prostredí sa takto zistiť nedá. Avšak, ak by sme 
v stere z prostredia našli napríklad mikrób, ktorý sa bežne nachádza na sliz-
nici nosa a úst, je možné podľa jej slov s vysokou mierou pravdepodobnosti 
predpokladať, že pokiaľ by sa v tomto prostredí nachádzal človek s ochorením 
COVID-19, bude sa tam vyskytovať aj koronavírus.

  Naďalej tiež bude fungovať v nemocniciach triáž pacientov. 
Každému pacientovi, ktorý chce zariadenie navštíviť, pri 
vstupe do budovy merajú teplotu, kontrolujú nosenie rúška, 
poskytujú dezinfekciu na ruky a pýtajú sa na otázky ohľadom 
prípadných respiračných syndrómov. Na základe prvotnej 
anamnézy potom suspektných pacientov nasmerujú do 
červenej zóny, ostatní môžu pokračovať na oddelenie, na 
ktoré plánovali ísť.

Nízka koncentrácia pacientov v poliklinikách
  Rovnako zvýšená dezinfekcia priestorov, teda trikrát 
denne, platí v poliklinikách ProCare. Tie postupne zároveň 
prechádzajú na systém tzv. self triáže, teda svojpomocného 
smerovania pacienta procesom triáže pomocou inštruktáž-
nych bannerov a navigačných pásov. Zvýšené boli počty 
dávkovačov dezinfekčných roztokov v priestoroch polikliník 
a pacientom tiež poskytujú rúška, ak ich nemajú. Nízku 
koncentráciu ľudí v čakárňach zabezpečujú cez telefonickú 
rezerváciu termínov a zabraňujú tak tomu, aby sa pacienti 
stretávali na malom priestore vo väčších počtoch.
  Zdravotníci zároveň pripravili kampaň s odkazom Zostali 
ste doma pre nás, pripravení sme dnes pre vás. Vytvorená 
bola aj webová stránka www.procare.sk/hygiena-plus, kde 
pacienti nájdu všetky potrebné informácie.                   (jf)
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  Podľa vypracovaných vyúčtovaní nákladov spojených s užíva-
ním bytov za predchádzajúci rok 2019 spoločnosť dodávajúca 
teplo do svidníckych domácnosti konštatuje, že väčšina svid-
níckych domácností dostane preplatky.  

Väčšina svidníckych domácností dostane preplatky 

  Podľa riaditeľa spoločnosti Službyt s.r.o. Gabriela Kaliňáka rok 2019 bol opäť 
veľmi teplý, na väčšine územia SR sa podľa meteorológov radí na tretiu priečku 
za rokmi  2014 a 2018. „Spotrebitelia sa tak nemusia obávať vysokých 
nákladov na teplo. Prvý polrok 2019, až na niekoľko chladnejších epizód 
v januári, bol nadpriemerne teplý. Február bol teplejší o +3,6 °C oproti 
dlhodobému priemeru, marec o +3,3 °C. Oproti dlhodobému priemeru 
boli teploty vyššie aj na jeseň a v závere roka,“ ozrejmil Gabriel Kaliňák. 

***
NASTAVENIE VÝŠKY ZÁLOHOVÝCH PLATIEB 

  Tieto skutočnosti sa premietli aj do vyúčtovania tepla, ktoré môžu domácnosti 
očakávať koncom mája. Riaditeľ spoločnosti zároveň podotkol, že to, či budú 
mať svidnícke domácnosti preplatky alebo nedoplatky za všetky služby a ener-
gie, závisí aj od nastavenia výšky zálohových platieb a spôsobu rozpočítania 
v ich bytovom dome. „Vyúčtovanie úhrad pre vlastníka bytu predstavuje 
rozpočítanie skutočnej spotreby za každú 
energiu a službu spojenú s bývaním, dodanú 
do bytového domu v minulom kalendárnom 
roku, vyčíslenej na základe odpočtov me-
račov alebo došlých faktúr od dodávateľov 
energií  a služieb. Dodávateľ tepla fakturuje 
náklady za spotrebu tepla správcom domov, 
resp. spoločenstvám. Fakturácia prebieha 
podľa  spotrieb nameraných na meračoch 
tepla, ktoré sú umiestnené  na vstupe do 
obytného domu v  zmysle zákona 657/2004 
Z.z. v znení neskorších predpisov,“ doplnil 
Gabriel Kaliňák. 
  Správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov 
zodpovedá za samotné rozúčtovanie vyfaktu-
rovaných nákladov na jednotlivé domácnosti, 
pričom sa riadia vyhláškou MH SR č. 240/2016 
Z.z. v platnom znení, ktorou sa ustanovuje tep-
lota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, 
pravidlá rozpočítavania množstva tepla doda-
ného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla.

***
MODERNÉ TECHNOLÓGIE NA PRINCÍPE ZDRUŽENEJ VÝROBY 

  Podľa riaditeľa spoločnosti Službyt Gabriela Kaliňáka k stabilizácii cien tepla 
v našom meste slúžia aj moderné technológie založené na princípe združe-
nej výroby, teda na jednom zariadení sa súčasne vyrába elektrická energia 
aj teplo, čo má pozitívny vplyv na celkovú cenu a tepla a využíva podporu 
pri výrobe elektriny z KVET. Účinnosť výroby a distribúcie tepla zvyšujeme 
prostredníctvom nepretržitého vyhodnocovania údajov z výroby a dodávky 
tepelnej energie v centrálnom dispečingu a následného spracovania dodáv-
ky tepla. S minimálnymi stratami v celej sústave dispečeri efektívne riadia 
dodávku tepla a prispôsobujú ju aktuálnemu počasiu a potrebám klientov. 

Systém CZT tak zabezpečuje efektívnu, ekologickú a spoľahlivú dodávku 
tepla a teplej vody.  
  „Každému užívateľovi bytu bude doručené vyúčtovanie prostredníc-
tvom predsedu spoločenstva v zákonnej lehote do 31. mája 2020. V 
nasledujúcom mesiaci  doručíme všetky údaje a preplatky z ročného 
vyúčtovania Slovenskej pošte, a.s., ktorá bude po spracovaní údajov 
vo svojom systéme realizovať inkaso. Vyplácanie  všetkých preplatkov 
alebo uhrádzanie  nedoplatkov z vyúčtovania bude realizované komfortne  
prostredníctvom poštovej služby SIPO. Celková výška preplatkov na 
ročnom vyúčtovaní, ktorá bude našim klientom vyplatená, predstavuje  
sumu    468 686 eur, nedoplatky sú vo výške cca 56 309 eur,“ skonštatoval 
Gabriel Kaliňák. 
  V prípade otázok, alebo nejasností ohľadom vyúčtovania sa ktorýkoľvek 
klient  spoločnosti Službyt môže obrátiť na Oddelenie tepelnej energetiky, 
kde mu bude podané  vysvetlenie. 

***
REKLAMÁCIA VYÚČTOVANIA 

  Vlastník bytu má možnosť vyúčtovanie reklamovať. Reklamáciu je potrebné 
uplatniť do 30 dní odo dňa prevzatia vyúčtovania. Reklamáciu je potrebné 

opatriť miestom vyhotovenia, dátumom vyho-
tovenia, dôvodom reklamácie  a vlastnoručným 
podpisom.                               
  Pri rozpočítaní nákladov na teplo stále 
platí, že zmenu pomeru medzi základnou a 
spotrebnou zložkou by mali vlastníci bytov 
odsúhlasiť, napríklad po zateplení bytového 
domu. Po ňom sa totiž zvýši prestup tepla 
medzi jednotlivými bytmi, čo hovorí v prospech 
zvyšovania  základnej zložky (podlahovej plo-
chy). Vtedy sa rozpočítanie stáva korektnejším 
a spravodlivejším voči všetkým vlastníkom v 
dome, čo potvrdzuje  aj Slovenská inovačná 
a energetická agentúra. 

***
ZATEPLENIE ZVÝRAZNÍ ROZDIELY 

V SPOTREBE TEPLA 
  Zateplenie bytového domu zvýrazní rozdiely v 
spotrebe tepla. V zateplených domoch je vhod-
nejšie využívať pomer 80 percent podľa plochy 
bytu a 20 percent a menej podľa spotreby. 

Zaizolovanie vonkajších stien totiž spôsobí, že teplo sa začne v oveľa väčšej 
miere vymieňať medzi susediacimi bytmi ako pred zateplením. Dôsledkom 
je skutočnosť, že tí, ktorí mali byty so stenami orientovanými predovšetkým 
dovnútra domu, môžu do väčšej miery čerpať teplo od susedov, keďže v 
príslušných stenách žiadna prekážka vo forme izolácie nie je.
  V rámci zvyšovania komfortu našich služieb pripomíname, že je možnosť 
si predlžiť dodávku teplej vody v bytoch aj po 23. hodine. Viac k tomu môžu 
domoví dôverníci alebo predsedovia spoločenstva vlastníkov bytov kontak-
tovať Dispečing.   

***
DIAĽKOVÝ ODPOČET ENERGIÍ 

  Záverom ešte pripomíname Smernicu Európskeho parlamentu 2018/2002, 
ktorá zavádza povinnosť diaľkového odpočtu energií. Všetky vodomery a 
merače na radiátoroch budú musieť mať možnosť vykonávania rádiového 
diaľkového odpočtu.  Od 25. októbra 2020 budú musieť byť všetky vodome-
ry, ktoré budú inštalované z dôvodu neplatnosti starých vodomerov už aj s 
rádiovým modulom. Merače na radiátoroch, ktoré už sú nainštalované, ale 
nemajú diaľkový odpočet, budú môcť byť používané maximálne do 31.12.2026. 
Rádiové moduly budú nutné z dôvodov, že v budúcnosti bude v zmysle legis-
latívy odčítavanie meračov a podávanie informácií vlastníkom o ich spotrebe 
viackrát ročne, nie jedenkrát ako je tomu teraz.  
  „Okrem naplnenia novej legislatívy, vodomery s diaľkovým odpočtom 
riešia aj ďalšie problémy - neoprávnená  manipulácia s meračom, ovplyv-
ňovaním meračov zo strany vlastníka, odčítanie prázdnych bytov, spätný 
tok, porucha vodomeru v byte a pod., čo všetko má pozitívny dopad na 
celkové náklady vlastníkov bytov.  
  V prípade, ak ešte nemáte vodomery na diaľkový (rádiový) odpočet, 
kontaktujte  Službyt s.r.o. - vedúci úseku bytov (p. J. Studený), ktorý rád 
poskytne ďalšie informácie,“ uzavrel Gabriel Kaliňák.                   (pn, gk)

Podľa riaditeľa spoločnosti Službyt 
s.r.o. Gabriela Kaliňáka rok 2019 bol 
opäť veľmi teplý
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   Paríž, Benátky či New York. Zdravotníci svidníckej nemocnice si počas uplynulého týždňa mohli 
dať kávu každý deň v inej časti sveta. Vedenie nemocnice sa im aj takto chcelo poďakovať za 
zvládnutie epidémie koronavírusu a v čase, keď ešte nie je možné cestovať, ich na chvíľu vziať 
do rôznych známych metropol. 

Pre koronavírus nemôžu cestovať, no aj tak si zdravotníci 
svidníckej nemocnice dávali každý deň kávu v inej časti sveta

   „Uplynulé  týždne boli pre všetkých 
náročné. Pandémia koronavírusu 
priniesla aj našim zamestnancom ná-
ročné výzvy a skúšky, profesionálne 
i ľudské. Obavy z neznámeho vývoja 
však nezabrzdili pripravenosť a profe-
sionálne nasadenie nášho personálu, 
vďaka čomu sme pandémii spoločne 
dokázali čeliť. Dnes, keď sa situácia 
postupne dostáva do normálu, sme 
sa im rozhodli poďakovať aj trochu 
neštandardne,“ hovorí riaditeľ Ne-
mocnice Svet zdravia vo Svidníku 
Slavko Rodák.
   Keďže ešte stále nie je možné ke-
dykoľvek sa rozhodnúť a vycestovať 
za oddychom či spoznávaním nových 
miest do zahraničia, nemocnica chce-
la atmosféru krásnych metropol vo 
svete priniesť do Svidníka. Zdravotní-
ci si tak každý deň popoludní mohli na 
chvíľku oddýchnuť v inej časti sveta 

a dať si napríklad viedenskú kávu so 
šľahačkou, pochutnať si na bruchette 
ako v talianskych Benátkach alebo sa 
odfotiť pri Soche slobody s plechov-
kou coca coly. Knižnica nemocnice 
sa totiž každý deň premenila na iné 
zahraničné mesto, kde sa podávali ty-
pické jedlá či nápoje pre danú krajinu 
a kde sa z riaditeľa stával barista.
   „Zároveň v knižnici nechýbal ani 
kus domova, lebo sme prepájali 
zahraničné mestá s tými sloven-
skými. Symbolicky sme tak chceli 
poukázať na vzájomnú súčinnosť 
jednotlivých špecializácií nemoc-
nice, ktoré si počas koronakrízy 
pomáhali,“ dodal riaditeľ Slavko 
Rodák. 

A AKO TO POČAS TÝŽDŇA 
VYZERALO?

   V pondelok sa zdravotníci ocitli 
vo francúzskom Paríži. Nechýbal 

fotokútik s Eiffelovou vežou a ku káve 
sa podával sladký croissant. Kúsok 
Slovenska pripomínal Pamätník So-
vietskej armády vo Svidníku.
   V utorok si oddych zamestnanci 
vychutnávali v Benátkach pri Bazilike 
sv. Marka s frappé kávou a chrumka-
vou bruschettou. Kúsok Slovenska 

predstavovala vyhliadková veža na 
Dukle pri Vyšnom Komárniku.
   Streda patrila Viedni. Typická káva 
so šľahačkou sa pila pri Kostole sv. 
Františka z Assisi a v ponuke dezertov 
boli Mozartove gule. Slovensko pri-
pomínal drevený Chrám sv. Michala 
archanjela v Ladomirovej.
   Vo štvrtok si zdravotníci odleteli za 
oceán až do New Yorku k vyhľadáva-
nej Soche slobody. Podávala sa káva 
so zmrzlinou, karamelovým topingom 
a šľahačkou s plechovkou coca coly. 

Alebo si mohli vychut-
nať pauzu pri Soche 
armádneho generála L. 
Svobodu vo Svidníku.
   Piatok patril Česku. 
Zdravotníci sa vybrali 
do kúpeľov v Karlových 
Varoch a dopriali si 
šálku fi ltrovanej kávy s 
korením á la becherov-
ka a marlenku. Kúskom 
domova bola svidnícka 
nemocnica. 

(jf)

„Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať v náručí.
No a postačí len málo slov, keď sa v rytme tanga vznášam s ňou.“

   U nás určite nikto nepotreboval najskôr navštíviť hodiny tanca, aby potom 
mohol na majálese ohurovať svojím tancom. U nás tancuje každý, koho aspoň 
trocha nohy poslúchajú. V dnešnej, pre nikoho ľahkej dobe sme sa po dlhom 
uvažovaní a zvažovaní, predsa len rozhodli aj tento rok usporiadať tradičnú 
májovú zábavu, majáles. Chceli sme aj takýmto spôsobom odľahčiť i spríjemniť 
časy, ktoré momentálne prežívame. Všetko sa to konalo vo štvrtok 21. mája 
za prísnych bezpečnostných a hygienických podmienok, medzi ktoré patrilo aj 
to, že sa majálesu nemohol zúčastniť nikto „zvonku“, teda nemohli prísť pria-

telia, ani rodinní príslušníci našich klientov. Takže to bol netradičný - tradičný 
majáles. Vo vyzdobenej sále boli pripravené koláčiky, víno i sladké ovocie, 
či chutné chlebíčky. Hudba hrala na počúvanie i do tanca. Počas prestávok 
spieval miestny spevácky zbor, alebo sa cibrila pamäť, pozornosť i šikovné 
ruky pri rôznych vedomostných a spoločenských hrách. A samozrejme, opäť 
tradičná aj očakávaná tombola. 
   Rok 2020 sa hrubými písmenami píše do svetových kroník. No nie sú to 
veselé správy. Tak snáď aspoň táto bude jedna z mála tých, ktoré potešia a 
vyčaria úsmev, tak ako potešila našich klientov v Senior dome Svida vo Svid-
níku.                                                                                  Senior dom Svida

Majáles v Senior dome Svida vo Svidníku aj napriek mimoriadnym opatreniam
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  Uplynulé obdobie zasiahnuté pandémiou ochorenia COVID-19 
na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 
rezonovalo viackrát, no prevažne v kontexte s opatreniami, ktoré 
musí prijať mesto ako také z toho ekonomického hľadiska. 

Slová vďaky za skutky v období pandémie 
koronavírusu aj na pôde mestského parlamentu

  Poslankyňa Katarína Siváková v rámci diskusie poslancov sa na uplynulé 
obdobie pozrela aj inými očami a viackrát bolo z jej úst počuť slová vďaky.
„Uplynuli bez pár dní takmer tri mesiace, ako sme sa tu naposledy stretli. 
Myslím, že 26. februára nikto z nás ani len netušil, aké budú tie nasledujúce 
týždne a mesiace. Dnes vieme, aké obdobie máme za sebou, čím sme si 
prešli a zatiaľ možno len predpokladáme, čo nás čaká ďalej,“ začala svoje 
vystúpenie Katarína Siváková a vrátila sa na začiatok obdobia, ktoré podľa 
nej pre všetkých, pre celú spoločnosť znamenalo niečo, čo dovtedy nikto 
nepoznal.  „Zvládli sme to tak, ako sme to zvládli, no stálo nás to veľa. Aj 
veľa obety.“ 
  Podľa Kataríny Sivákovej v deň, keď sa 
potvrdil prvý pozitívny prípad ochorenia 
COVID-19 v okrese Svidník, nastal zlom. Na 
pôde svidníckeho zastupiteľstva pripomenula, 
že nielen ako novinárka, ale aj ako poslan-
kyňa od prvých minút o všetkom dôležitom 
informovala. Samozrejme, cez sociálnu sieť, 
pretože v takýchto situáciách je to podľa jej 
názoru skutočne najrýchlejší spôsob informo-
vania. „Považovala som to za prvoradé. A keď 
poviem, že tá prvá informácia mala 17-tisíc 
zdieľaní, vedzte, že ide o, na naše pomery, 
neskutočné číslo. Jednoducho, ľudia boli 
doslova hladní po informáciách a netrpezlivo 
čakali, čo sa bude diať ďalej. 
  To, čo sa dialo ďalej, všetci zrejme vieme, ak 
sa čo i len trochu zaujímame o verejné dianie. 
Keďže som bola skutočne doslova v centre 
diania, viem, že mnohí vydali zo seba všetko a 
áno, sme hrdí, že sme dodnes nemali žiadneho 
Svidníčana s pozitívnym testom na koronavírus, ale prispeli sme k tomu všetci. 
Všetci do jedného.“ 

  No a potom už poslankyňa Katarína Siváková ďakovala aj zo svojho poslanec-
kého miesta. „Chcem poďakovať všetkým a bez ohľadu na to, či sú Svidníčania 
alebo obyvatelia obcí okresu. Nie nadarmo totiž často Svidník nazývame ako 
centrum regiónu a tak by sme sa aj k celému regiónu mali stavať a nie sa tváriť, 
že čo sa nestalo priamo v našom meste sa nášho mesta netýka. Preto, obrov-
ská vďaka všetkým zamestnancom našich Technických služieb za ich prácu a 
nasadenie, za dezinfekciu a ďalšie každodenné plnenie úloh a za nasadenie. 
  Vďaka zamestnancom mestského úradu, osobitne tým, ktorí v prvej línii, bez 
uzamknutia sa, boli k dispozícii občanom. Obrovská vďaka zamestnancom škôl 
a škôlok, ale aj všetkým lekárom, zdravotným sestrám, štátnym policajtom, 
našim mestským policajtom, členom Miestnej občianskej poriadkovej služby, 
komunitným terénnym pracovníkom, hasičom. Tým profesionálnym, ale i na-
šim dobrovoľným hasičov z Dobrovoľného hasičského zboru mesta Svidník a 
ďalších zborov. 

  Obrovská vďaka zamestnancom a dobrovoľ-
níkom Slovenského Červeného kríža, všetkým 
ženám, ale i mužom, ktorí šili rúška, ktorí 
pomohli seniorom nakúpiť. Obrovská vďaka 
predavačkám a všetkým, ktorí museli ostať 
v práci, kým mnohí mohli ostať alebo teda 
museli ostať doma. Obrovská vďaka rodičom, 
seniorom a jednoducho naozaj všetkým, ktorí 
toto zvládli, ktorí akokoľvek pomohli.“
  V závere svojho vystúpenia poslankyňa 
ešte priznala, že to možno znie ako fráza, 
ale naozaj sme to spolu zvládli. „Niekto by 
možno povedal, že nateraz, no ja verím, že 
tu máme istý zlom a práve na jedno obrovské 
poďakovanie je tento zlom priam ako stvorený. 
Ďakujem všetkým, dodržiavajme pravidlá a 
ako som viackrát písala na sociálnej sieti - 
verme v dobro.“
  Po vystúpení Kataríny Sivákovej slová vďaky 
pridala aj primátorka, ktorá tiež poďakovala 
pomerne širokému spektru ľudí a takisto aj 

súkromným fi rmám a jednotlivcom, ktorí ušili a mestu darovali ochranné rúška 
či akokoľvek inak pomohli.                                                                           (ps)

    Aj okres Svidník je jedným z regiónov, kde tradične žijú Rusíni 
a kde sa po stáročia formovala tradičná rusínska kultúra. Občian-
ske združenie molodŷ.Rusynŷ (молоды.Русины) sa podujalo 
sprístupniť rusínske ľudové piesne (русиньскы нaродны піснї) 
prostredníctvom mobilnej aplikácie (мобілнa аплікація) s rov-
nomenným názvom molodŷ.Rusynŷ. Aplikáciu, v ktorej nájdete 
viac ako tisíc nielen rusínskych piesní aj zo svidníckeho regiónu, 
si môžete zadarmo stiahnuť cez Google play.

Rusínske piesne vo vrecku

  Mobilnú aplikáciu pre operačný systém Android vyvinul Peter Jarinčik, rodák 
zo Šambrona (Шaмброн) a zároveň predseda o. z. molodŷ.Rusynŷ. Aplikácia 
umožňuje jednoduché vyhľadávanie podľa názvu alebo typu piesne, stala sa 
tak všestrannou, modernou, ľahko použiteľnou a vždy dostupnou zbierkou 
rusínskych piesní vo vrecku (русиньскых співанок „в кешенї“). Touto formou 
chce rusínska mládež osloviť predovšetkým svojich rovesníkov, ktorí tento 
spevník ocenia na rôznych typoch podujatí, ale aj širokú verejnosť, keďže 
používanie smartfónov je dnes bežnou záležitosťou.
  V aplikácii nájdete aj informácie o združení molodŷ.Rusynŷ, rusínsku abece-
du (aзбукa) i krátke poviedky na každý deň od známeho spisovateľa Jozefa 
Kudzeja z Ňagova (Няґів). 
  Ďalšou zaujímavou sekciou sú typy na čítanie, ktoré pripravuje autorka článku, 
Lýdia Budayová Chovancová, rodáčka zo Starej Ľubovne. Vďaka tejto apke 
sa dozviete aj o pripravovaných podujatiach OZ molodŷ.Rusynŷ. Jednodu-
chý a praktický slovník (словник), ktorý aplikácia ponúka, aktívne využívajú 
spisovatelia, prekladatelia, novinári či široká verejnosť píšuca v rusínskom 

jazyku (русиньскый язык). Aplikácia pomáha šíriť a rozvíjať rusínsku kultúru 
(русиньскa културa) a je živou formou ako sprístupniť toto bohatstvo najmä 
mladej generácii. Dokonca aj Kancelária prezidenta Slovenskej republiky 
(Канцеларія презідента Словацкой републікы) pozitívne reagovala na 
používanie aplikácie. 
  Občianske združenie pripravuje aj ďalšie funkcionality, ktoré bude do aplikácie 
priebežne dopĺňať. Cieľom je zabezbečiť aj offl ine dostupnosť praktických 
funkcionalít, ku ktorým patrí určite aj spevník do vrecka.

Lýdia Budayová Chovancová, o. z. molodŷ.Rusynŷ

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Prestalo srdiečko tĺcť,
prestali sa ústa smiať,

budeme, otecko náš drahý,
s láskou na teba spomínať...

   S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že 
21.5.2020 nás vo veku 81 rokov navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec a dedko 

JÁN KSENIČ. 
   Ďakujeme všetkým, ktorí ste ho sprevádzali 
na jeho poslednej ceste, za prejavy sústrasti a 
kvetinové dary.

Smútiaca rodina - manželka Helena, 
syn Ján , dcéry Ľudmila, Mária a Alena 

s rodinami

Dedko náš, odpočívaj v pokoji.
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  Viac ako dvadsaťročné učebne svidníckych mestských škôl už 
nespĺňajú nové moderné potreby a vďaka schváleným projektom 
sa ich podarí rekonštruovať za skoro 400 tisíc eur. 

Rekonštruujú dvadsaťročné učebne svidníckych mestských škôl 

  Prvé práce sa začali v ZŠ Karpatská, kde Ministerstvo pôdohospodárstva 
schválilo mestu Svidník 152 tisíc eur v rámci projektu „Zlepšenie kľúčových 
kompetencií žiakov ZŠ Karpatská“.
  „Ambíciou mesta bolo podporiť prírodovedné zamerania žiakov na 
základných školách vo Svidníku a mimoriadne dôležité prepojenie teore-
tického a praktického vzdelávania, čo vie v konečnom dôsledku pomôcť 
žiakom pripraviť sa na výber štúdia a samotný trh práce,“ skonštatovala 
primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová.
  V základnej škole na Ul. Karpatská začali so stavebno-technickými prácami, 

ktoré by mali trvať najbližšie týždne. Po stavebných úpravách pristúpia aj k vy-
baveniu pomôckami a nábytkom do učební: IKT, prírodovednej učebne chémie, 
prírodovednej učebne fyziky, polytechnickej učebne a školskej knižnice.
  Stavebné práce vykonáva svidnícka fi rma Mikostav, ktorá bola úspešná vo 
výberovom konaní a bude robiť stavebné úpravy aj na ZŠ 8. mája, kde je celý 
projekt v hodnote 135 tisíc eur. V tretej a najväčšej Základnej škole na Ul. 
Komenského sú učebne v dobrom technickom stave, pretože škola prešla 
kompletnou rekonštrukciou, ale vybavenie a nábytok bude tiež realizovaný a 
to v hodnote 104 tisíc eur.  
  Projekt na ZŠ Karpatská realizujú vďaka výzve s názvom „Budovanie a 
zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, 
odborných učební rôzneho druhu v základných školách“.  

 (kt)

  Uvoľnenie opatrení na hraniciach zo slovenskej strany nezna-
mená, že do Poľska môžeme len tak vycestovať. Slovenská vláda 
na čele s premiérom Igorom Matovičom na zoznam krajín zaradilo 
osem krajín a pre Slovákov, ktorí do nich cestujú a vrátia sa do 
24 hodín platí, že nemusia do povinnej karantény. Problémom 
sú však opatrenia, ktoré platia v jednotlivých krajinách. 

Pozor, do Poľska za nákupmi sa nedá cestovať do 12. júna!

  Áno, od uplynulého štvrtku 21. mája 
2020 platí, že ak sa vrátite z Poľska, 
kde ste neboli dlhšie ako 24 hodín, 
nejdete do povinnej karantény! Toto 
umožňuje rozhodnutie slovenských 
orgánov, a tak sa mnohí, samozrejme, 
do Poľska chystáte. Mnohí ste sa 
nás pýtali, ako to je, či to naozaj tak 
funguje a podobne. 
„No áno, platí to, ale v praxi to tak 
nefunguje, pretože rozhodnutie 
slovenských orgánov nenahrádza 
rozhodnutie poľských orgánov. Ak 
by sme mali naplniť rozhodnutie, 
že sa vrátime z Poľska do 24 hodín 
a nepôjdeme do povinnej karan-
tény, to by nás najprv Poľsko na 
svoje územie muselo pustiť. 
 A momentálne stále platí, že Poľ-
sko do 12. júna 2020 cudzincov na 
svoje územie nevypúšťa,“ takto 
vysvetľovala situáciu na poľských 
hraniciach svidnícka mestská po-
slankyňa na sociálnej sieti po tom, čo 

sa kopili dopyty Svidníčanov a ľudí z 
celého regiónu. 
  V rovnakom duchu informovala aj 
polícia. Riaditeľ Okresného riaditeľ-

stva Policajného zboru vo Svidníku 
Jaroslav Suvák citoval z nariadenia 
vlády susedného Poľska. „Podľa tohto 
nariadenia do Poľska môžu vstúpiť: 
* občania Poľskej republiky; 
* cudzinci, ktorí sú manželmi alebo 
deťmi občanov Poľskej republiky 
alebo ostávajú v ich nepretržitej 
starostlivosti; 

* cudzinci, ktorí sú držiteľmi „Karty 
Poliaka“; 
* vedúci diplomatických misií a čle-
novia diplomatického a konzulárneho 
personálu misie (osoby s diplomatic-
kou hodnosťou a členovia ich rodín); 
* cudzinci, ktorí majú trvalý alebo 
prechodný pobyt na území Poľskej 
republiky; 
* cudzinci, ktorí pracujú na území 
Poľskej republiky, resp. sú držiteľmi 
pracovného povolenia; 
* cudzinci vo zvlášť odôvodnených 
prípadoch po získaní súhlasu hlav-
ného veliteľa Poľskej pohraničnej 
stráže; 
* cudzinci, ktorí prevádzkujú doprav-
né prostriedky na prepravu osôb ale-
bo tovaru a ich tranzit sa uskutočňuje 
ako súčasť ich odborných činností 
týkajúcich sa prepravy tovaru alebo 
prepravy osôb.“
  „Znamená to, že ani do jednej z 
týchto výnimiek nepatrí Slovák, 
ktorý ide na trh do Dukly či do 
Krosna alebo do obchoďáku VIVO 
v Krosne, do Leroy Merlin či do 
Biedronky, hoci len v Dukle. Takýto 
je aktuálny stav. Slovenské naria-
denie je síce pre ľudí bažiacich po 
Poľsku, zvlášť u nás v pohraničí, 
pozitívne, no zatiaľ málo platné. A 

to až dovtedy, kým Poliaci nezme-
nia svoje rozhodnutie. 
  Vylúčené to nie je, že sa prispô-
sobia slovenskému nariadeniu, no 
zatiaľ stále platí - do 12. júna 2020 
sú poľské hranice pre cudzincov, 
aj pre nás, Slovákov, zatvorené,“ 
uzavrela na sociálnej sieti svidníc-
ka mestská poslankyňa Katarína 
Siváková. 
  My sme sa na slovensko-poľskom 
hraničnom priechode Vyšný Ko-
márnik - Barwinek boli v uplynulý 
štvrtok pozrieť aj osobne. Slovenskí 
policajti osádkam áut so slovenským 
evidenčným číslom vysvetľovali situ-
áciu. Každý cestujúci musel mať pri 
sebe formulár zo stránky Ministerstva 
vnútra, do ktorého mu policajti boli 
pripravení zaznačiť dátum a čas vý-
stupu zo slovenského územia, aby pri 
návrate mohli skontrolovať, či dodržal 
24 hodinovú lehotu. 
 To by nás však Poliaci na svoje 
územie museli vpúšťať. Za štvrtok 
slovenská polícia zaevidovala len 
zopár slovenských áut smerujúcich 
do Poľska, ktoré sa museli otočiť a 
vrátiť sa domov. Slováci, ktorí spĺňali 
poľské podmienky, mohli pokračovať 
v ceste do Poľska.

 (ps)

Stavebné práce vykonáva svidnícka fi rma Mikostav, ktorá bola 
úspešná vo výberovom konaní. Bude robiť stavebné úpravy aj na 
ZŠ 8. mája, kde je celý projekt v hodnote 135 tisíc eur
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Kto daroval krv?Kto daroval krv?   

    SPOMIENKA 
Ako ticho žili, tak ticho odišli,

skromní vo svojom živote,
veľkí vo svojej láske a dobrote.

22. mája 2020 uplynulo 6 rokov,
odkedy nás navždy opustil náš milovaný

manžel, otec a dedko
VASIĽ BABEJ

23. mája 2020 
uplynul rok,

odkedy nás navždy opustila naša milovaná
mamka, babka a prababka

JÚLIA BABEJOVÁ
z Vyšného Komárnika

S láskou a úctou spomínajú 
dcéra Mária, syn Vasiľ, dcéra Hanka s rodinami 

    SPOMIENKA 
Modlitba na perách spomienku otvára,

pri nej sa srdce do žiaľu ponára.
Hoc jeho hviezda zhasla a slnko už nemôže hriať,

stále je s nami a vždy budeme spomínať. 

27. mája 2020 uplynie 35 rokov, odkedy 
nás vo veku 60 rokov navždy opustil náš 

milovaný otecko, dedko a pradedko
Jozef MIČÁK zo Svidníka

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú dcéra Anna 
s rodinou a dcéra Nadežda 

  V stredu 20. mája 2020 prišlo na Hematologicko-transfúzne 
oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 52 bezpríspevko-
vých darcov: 
  Miroslav Ivančo (28), Róbert Palička (prvodarca), Ján Centek 
(2), Martina Centeková (prvodarca), Viera Vojtechovská (prvo-
darca), František Haniš (9), Michal Giba (53), Jozef Gogoľ 
(26), Michal Mňahončák (58), Ján Adamečko (60), Peter Božik (67), Pavol 
Božik (7), Slavomír Kundrát (78), Ivana Demjanová (2), Šimon Fečko (1), 
Klaudia Šoltesová (prvodarca), Jaroslav Cimbora (56), Jozef Suvák (4), Štefan 
Čobirka (44), Veronika Chripáková (2), Miroslav Artim (17), Branislav Artim 
(2), Jana Kušnírová (prvodarca), Róbert Franko (32), Pavol Žák (prvodarca), 
Milan Varjan (68), Milan Varjan (24), Marek Pytliak (15), Dana Jaroščáková 
(30), Jakub Kurej (4), Juraj Čečko  (69), Mária Zajarošová (14), Matúš Zaja-
roš (12), Marek Fek (17), Mariana Pašeňová (10), Peter Pašeň (6), Katarína 
Feková (4), Peter Gombár (2), Michal Homza (7), Iveta Rybčáková (3), Ľubica 
Gonosová (29), Anna Švahlová (prvodarca),  Jana Gombitová (8), Pavol Gom-
bita (prvodarca), Vratko Michalič (2), Ján Lipák (3), Patrik Halaj (39), Monika 
Šotiková (39), Michaela Baková (5), Radka Pavelčáková (prvodarca), Anna 
Švahlová (prvodarca), Rastislav Švahla (3). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

  Prijímacie skúšky v ZUŠ na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa určuje prijímacie konanie 
žiakov základných umeleckých škôl nasledovne. 

  Prijímacie skúšky na školský rok 
2020/2021 

sa uskutočnia 
v termíne 

od 24. augusta 2020 
do 10. septembra 2020. 

  Zriaďovateľ určí konkrétny termín prijímacích 
skúšok na jednotlivé druhy štúdia a odbory a základná umelecká škola 
oznámi termín konania prijímacej skúšky do 14 dní od obnovenia školského 
vyučovania v školách, najneskôr však do 15. augusta 2020 na webovom 
sídle základnej umeleckej školy a verejne dostupnom mieste. 
  Prihlášky o prijatie na štúdium v základnej umeleckej škole vo Svidníku 
je potrebné odoslať do 30.6.2020 elektronicky alebo poštou. Elektronická 
prihláška je zverejnená na webovom sídle školy. 
  V prípade záujmu štúdia v dvoch odboroch (individuálny a kolektívny) je 
potrebné vyplniť a odoslať prihlášky jednotlivo pre každý odbor.

 Marcel Prokop,  riaditeľ ZUŠ 

Prijímacie skúšky v ZUŠ 

Infoservis 

RUSÍNSKY FESTIVAL -  POZERAJ DOMA
  Rusínsky festival Vám prináša v tradičnom čase - posledný májový týždeň 
novinku. 25.5. - 31.5.2020 môžete v pohodlí svojho domova sledovať šesť 
kompletných koncertov a folklórne programy z piatka, soboty a nedele IV. 
ročníka Festivalu kultúry Rusínov Slovenska. Aký bol program v roku 2016? 
Odpovede nájdete na  https://www.rusinskyfestival.sk/ 
  Stačí už len kliknúť na https://www.facebook.com/Rusinskyfestival/ alebo na  
https://www.ticketportal.sk/Event/Rusinsky_festival  a zakúpiť si online lístok 
za symbolickú sumu. Toto je darček pre Vás, ktorí si už osem rokov plánujete 
záver mája s Vašim Rusínskym festivalom.
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www.podduklianskakniznica.sk

o d  2 5 .  m á j a  2 0 2 0
LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

LEKÁRNE
Od 26. mája  do 2. júna 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo 
Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
30. mája: MUDr. P. Breznoščák - Nemocnica vo Svidníku. 
Kontakt: 054/752 46 55. 
31. mája: MUDr. P. Breznoščák - Nemocnica vo Svidníku. 
Kontakt: 054/752 46 55. 
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.

LAMANNA, Gina: (Ne)vinné ženy. 
Bratislava, Ikar 2020. 342 s. 
  V luxusnom kalifornskom hoteli sa koná 
svadba, počas ktorej sa nájde mŕtvola 
muža. K vražde sa priznajú štyri ženy 
a každá vyhlasuje, že zločin spáchala 
ona. Prvou je Ginger, matka, ktorá drží 
pokope svoju rodinu a svadobný víkend 
pre ňu zďaleka nie je oddychový. Ďalšou 
je právnička Kate, dosť bohatá na to, aby 
sa vykúpila z každého hriechu. Treťou je 
Emily, mladá žena s tajomstvom, utápa-
júca sa v spomienkach a alkohole. P
  oslednou je udržiavaná šesťdesiatnička 
Lulu. Tá dúfa, že jej piate manželstvo 
vydrží až do smrti. Žiaľ, partnerovo 
správanie napovedá o opaku. Prečo sa 
všetky priznali k vražde? 
  Každá zaťato trvá na svojej verzii, no 
ani jedna výpoveď celkom nesedí. A kto 
bol ten muž?

GRÚŇ, Dušan
  Je slovenský spevák a muzikant narodený 26. mája 1942 v Žiline. Po úspešnej 
maturite v Košiciach odišiel študovať na Vysokú školu hutnícku do Ostravy. 
V Ostrave hrával na trúbku a neskôr spieval v orchestre Iva Pavlíka. Do roku 
1965 pobýval v zahraničí. Spieval aj s inými československými spevákmi ako 
Karel Gott či Karol Duchoň. Po návrate do Bratislavy vystupoval s Orchestrom 
Juraja Velčovského viac ako tridsať rokov. Účinkoval v reláciách Repete a 
Repete návraty, ktorú aj sám produkoval. Medzi jeho najväčšie hity patria 
„Starý rodný dom“, „Plavovláska“, „Butterfl y“ a „Nalej mi vína Malvína“. Melódie 
niektorých jeho piesni majú pôvod v bývalej Juhoslávii.

NEZVAL, Vítězslav (26.5.1900-6.4.1958)
  Český básnik, spisovateľ, prekladateľ, spoluzakladateľ poetizmu, vedúca 
osobnosť českého surrealizmu, národný umelec a držiteľ zlatej medaily Sve-
tovej rady mieru. Narodil sa v rodine vidieckeho učiteľa. Pracoval v redakcii 
Masarykovho slovníku naučného vo funkcii tajomníka, neskôr sa venoval 
spisovateľskej tvorbe. Istú dobu pôsobil ako dramaturg v divadle. Publikoval v 
Rudém právu, Tvorbe, Odeone, Lidových novinách atď. Bol aktívny v protifašis-
tickom odboji. V roku 1944 bol krátko väznený. Medzi jeho prvotiny patria Jaro, 
Most, Jarní selanka, Večerní, Letnice. Napísal cestopisy Neviditelná Moskva, 
Ulice Git-le-Coeur, Pražský chodec, drámy Milenci z kiosku, Loretka, Nový 
Figaro, Schovaná na schodech. Vydal encyklopédiu moderných básnických 
smerov a niekoľko literárnych štúdií o českých autoroch. 

- Otecko, zabil som deväť múch -
päť samčekov a štyri samičky!

- Ako si to rozoznal?
- Samčekovia poletovali okolo

tvojej fľaše s vínom 
a samičky okolo maminho zrkadla... 

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 
  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 26. mája: 6.00 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12,00 hod.: * Matúš, 
18.00 hod.: † Teodor a Martin S. (panychída) 
Streda 27. mája: 6.30 hod.: † Michal, Helena, Vasiľ, Ján, Jozef, Mária, Michal, 
Mária a ost. z rod., 18.00 hod.: * Martin, moleben k bohorodičke 
Štvrtok 28. mája: 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Mária a 
Rastislav, 17.15 hod.. ruženec za závislých, 18.00 hod.. * Mariana a Dávid, 
tichá adorácia s požehnaním, zakončenie sviatku nanebovstúpenia 
Piatok 29. máj: 6.30 hod.: † Mária, Andrej, 18.00 hod.: * Marián s rod., 
moleben k bohorodičke 
5. zádušná sobota, 30. mája: 8.00 hod.: † zosnulí farnosti (csl. panychída), 
18.00 hod.: † zosnulí farnosti (slov. panychída), 19.15 hod.: bdenie pred 
sviatkom (večiereň, adorácia), 
Nedeľa - svätej päťdesiatnice, 31. mája: 7.00 hod.: ruženec a 1. čas, 8.00 
hod.: * Patrícia B. lit. s myrovaním, 9.15 hod.: * za farnosť lit. s myrovaním, 
10.30 hod.: * Anna a mária lit. s myrovaním, 17.00 hod.: večiereň sviatku s 
modlitbami k sv. duchu, 18.00 * Vladimíra (odpustenie hriechov) lit. s myro-
vaním 
- Nedeľná sv. liturgia v CSL. jazyku o 10.30 je prednostne určená seniorom 
nad 65 rokov. Prosíme, aby využili tento čas a prichádzali do chrámu 10 minút 
pred začiatkom liturgie! 
- Spovedanie v chráme je možné pred a po sv. liturgiách v týždni, pri dodr-
žiavaní všetkých hygienických nariadení a po dohode s kňazom. Chrám sa 
počas týždňa otvára 30 min. pred začiatkom liturgie. 
- Pobožnosti (panychída a pod.) sa ešte nemajú verejne konať a sv. prijíma-
nie sa podáva zatiaľ pod spôsobom chleba na ruku.  - V piatok sa v chráme 
uskutoční o 16.00 stretnutie detí, kt. sa pripravujú na prvú spoveď. Nech prídu 
v sprievode jedného z rodičov. Stretnutie potrvá do 17.00.

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná  
Utorok 26. mája: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána, Silviu, 
Timeu a Jakuba
Streda 27. mája: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Martinu
Štvrtok 28. mája: 7:00 + Jozef (40 dňová)
Piatok 29. mája: 17:00 + Ján Dirbas (týždňová)
Sobota 30. mája: 7:00 + Za zosnulých, panychída s hramotami
Nedeľa 31. mája: 9:00 Za farnosť
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  Pandémia nového koronavírusu zatvorila sály kín po celom Slovensku. 
Filmoví nadšenci zostali bez svojho obľúbeného spôsobu trávenia voľného 
času a kiná zo dňa na deň bez svojich divákov a zároveň tržieb.
Virtuálne kino prináša ponuku širokej škály zaujímavých fi lmov domácej 
aj svetovej tvorby. Vstupenku do virtuálneho kina si môžete zakúpiť online 
prostredníctvom webstránky vášho obľúbeného kina.
Kultúra je prvá, ktorej sa opatrenia na zabránenie šírenia vírusu dotkli a záro-
veň bude posledná, ktorá sa vráti do bežnej prevádzky. Prevádzkovatelia kín 
tak spojili sily a fi lmovým fanúšikom prinášajú možnosť nahliadnuť do virtu-
álneho kina a vychutnať si jedinečné fi lmy domácej i svetovej kinematografi e 
z pohodlia domova.
Vážime si vašu priazeň a podporu.

PODPOR KINO
Z GAUČA

  Kiná sú prázdne, bez divákov, ale 
na svojich návštevníkov nezabudli. Aj 
ty môžeš ukázať svojmu kinu, že na 
neho myslíš. Podporu kinu vieš vyjadriť 
jednoducho:
nájdi v zozname svoje obľúbené kino, 
navštív jeho webstránku, nájdi si fi lm 
v programe, kúp si vstupenku (môžeš 
aj viac ako jednu), sleduj kino premietanie online.  

VIRTUÁLNE KINO 

  Mesto Stropkov v spolupráci s rímskokatolíckou cirkvou vstu-
pujú do fi nálnej fázy rekonštrukcie renesančnej veže Sanktuária 
Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej, ktorej cieľom je sprístupniť 
túto najvýznamnejšiu a zároveň najvyššiu stavbu v regióne 
verejnosti. 

V Stropkove začínajú rekonštruovať 
kostolnú vežu a sprístupnia ju verejnosti

  Podpísali so zhotoviteľom prác zmluvu o dielo a do samotnej realizácie by 
sa mali pustiť v priebehu budúceho týždňa. „Dovolím si povedať, že z hľa-
diska propagácie našej histórie a rozvoja cestovného ruchu ide o jednu 
z najvýznamnejších akcií uplynulých rokov. Myšlienkou sprístupnenia 
veže sme sa začali zaoberať už krátko po komunálnych voľbách v roku 
2014, kedy som nastúpil do funkcie. Nasledujúce roky sme sa venovali 
samotnej príprave a celý proces nebol jednoduchý. Od začiatku sme úzko 
spolupracovali s Krajským pamiatkovým úradom na čele s riaditeľkou 
Evou Semanovou, ktorá nám bola veľmi nápomocná. 
  Zároveň ocenila našu iniciatívu, keďže historická hodnota našej veže 
a jej potenciál z hľadiska rozvoja cestovného ruchu sú aj v odborných 
kruhoch známe široko-ďaleko. Musím tiež oceniť ústretovosť predsta-
viteľov rímskokatolíckej cirkvi, konkrétne arcibiskupa Bernarda Bobera 
a dekana Miroslava Kyšeľu, bez ktorých by tento projekt určený širokej 
verejnosti nebolo možné uskutočniť,“ uviedol primátor Stropkova Ondrej 
Brendza. V roku 2017 realizovali archeologický výskum, ktorý bol podkladom 
pre spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie. 
  Následne hľadali zdroje fi nancovania. Celková výška investície dosiahne 
145 tis. eur a fi nancovať ju budú z 60-tisícovej dotácie Vlády SR poskytnutej 
v rámci minuloročného výjazdového rokovania v minulom roku, zvyšných 85 
tisíc poskytne mesto z vlastných prostriedkov.
  Rekonštrukcia 7-podlažnej, 45 metrov vysokej veže bude zahŕňať predo-
všetkým interiérovú obnovu. Vymenené budú vchodové aj ostatné vnútorné 
dvere, opravené kamenné točité schodisko a vymenená elektroinštalácia i 
osvetlenie. Oprava sa dotkne aj príslušenstva vežových hodín, nové budú 
drevené schodiská vedúce na horné podlažia a obnovený aj ochoz veže. V 
objekte postavenom na prelome 16. a 17. storočia mali byť po rekonštrukcii 
vytvorené aj malé muzeálne expozície. 
  „Urobili sme pomyselný posledný krok a môžeme začať rekonštruovať. 
Verím, že do konca roka veža privíta prvých návštevníkov, ktorým sa z 
najvyššej a najvýznamnejšej stavby v širokom okolí naskytne neopako-
vateľný pohľad na naše krásne mesto,“ dodal primátor.  

 Peter Novák, hovorca mesta Stropkov


