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Spravodajstvo / Inzercia

Mestá a obce si berú úvery. A výnimkou nie je ani Svidník. Pe-
niaze, ktoré na svoj chod dostávali od štátu, sa kvôli pandémii 
už začiatkom tohto roka znížili. 

Z bezúročnej pôžičky od štátu vo Svidníku rekonštruujú cesty a chodníky

  Koľko vám chýba na podielových daniach, toľko vám požičiame. Takto sa 
k samosprávam v období pandémie postavil štát. „Výpadok podielových 
daní v rozpočte mesta je reálny, je to výpadok, ktorý v rozpočte mesta 
naozaj chýba, ale vďaka tomu, že mesto získalo pôžičku, budú sa dať 
spraviť veci, ktoré by inak neboli,“ zdôraznila PR manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová. Jednoducho povedané, samosprávy teraz vďaka štátnym 
pôžičkám dobiehajú to, čo v priebehu roka zameškali. 
  Príkladom je Svidník, kde sa pustili do opravy chodníkov a ciest. „Budú 
urobené chodníky, cesty, a čo nás teší, bude zvýšený aj počet parko-
vacích miest,“ potvrdila Kristína Tchirová a my pripomeňme, že Mestské 
zastupiteľstvo vo Svidníku už v roku 2019 prijali plán rekonštrukcie miestnych 
komunikácií a chodníkov na nasledujúce štyri roky. 
  Kvôli korona kríze a teda výpadku z rozpočtu však bola suma na rok 2020 
upravená na 150-tisíc eur. Na zasadnutí svidníckeho mestského parlamentu 
bola jednohlasne schválená fi nančná výpožička zo „štátneho úveru“ vo výške 
výpadku daní, teda zhruba 260-tisíc €. „Tieto prostriedky budú použité aj 
na opravy komunikácií tak, aby sa pôvodne prijatý plán opráv a rekon-
štrukcií na rok 2020 naplnil v čo najväčšej miere a som veľmi rada, že 
opravy už nabehli do svojej realizačnej fázy,“ povedala svidnícka primá-
torka Marcela Ivančová. 
  Vo Svidníku sa tak začala ďalšia fáza rekonštrukcií miestnych komunikácií 
a chodníkov. Aktuálne robotníkov vidieť na Ulici T. H. Ševčenka a pokračo-
vať sa bude Ulicou 8. mája (dokončenie úseku od opravenej cesty okolo 
škôlky) a Ulicou gen. Svobodu (chodník v smere od OD Makos až po OD, 
tzv. „hnedák.“ 
  Úspešný víťaz súťaže, fi rma MOUREZ s.r.o. z Vranova nad Topľou sa pustila 
do opráv úsekov v celkovej cene diela 117 613,57 €. Zhotoviteľ sa podľa infor-
mácií od Kristíny Tchirovej v zmluve zaviazal dielo vykonať do 20. novembra, 
a to konkrétne všetky úseky ulíc: Ul. T. H. Ševčenka - asfaltový koberec v 

rozsahu cca 1 200 m2, Ul. 8. Mája - asfaltový koberec v rozsahu cca 1 300 
m2 a Ul. gen. Svobodu - asfaltový koberec v rozsahu cca 1 700 m2. „Okrem 
týchto väčších úsekov pracujeme aj na vybudovaní nových parkovísk a 
ak nám bude priať počasie, budú vybudované do konca roka aj s ďalšími 
úsekmi v meste Svidník,“ povedala PR manažérka mesta Svidník s tým, 
že v prípade pôžičky od štátu ide o bezúročnú pôžičku, ktorú mesto môže 
vyčerpať iba do konca tohto roka. 
  „Ministerstvo fi nancií doteraz schválilo už viac ako 500 žiadostí od 
miest, obcí a VÚC, ktoré sú v celkovej sume takmer 63 miliónov eur. 
Predpokladáme odklad splátok až do roku 2024, no stále platí že v 
prípade toho že sa obce v budúcnosti zapoja do plánovanej reformy 
samospráv, budú môcť byť tieto pôžičky zmenené na granty,“ ozrejmil 
hovorca Ministerstva fi nancií SR Pavol Kirinovič, a to by znamenalo, že tieto 
pôžičky od štátu by mestá a obce nikdy nevracali. 

(ps)

Aktuálne robotníkov vidieť na Ulici T. H. Ševčenka

   Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR 
vyhodnotilo výzvu za viac ako 1,1 
milióna eur, prostredníctvom ktorej 
podporil rezort 50 projektov na zmier-
nene dosahov pandémie nového 
koronavírusu na Slovensku. 
   Medzi úspešnými projektmi sa na-
chádza napríklad úprava zdravotného 
strediska, vybudovanie mobilného 
hygienického centra, ale aj projekty 
zamerané aj na budovanie karan-
ténnych centier, pomoc seniorom, 
zdravotnú osvetu i na zlepšenie 
kvality života ohrozených skupín 
obyvateľstva. 
   V tejto výzve malo svoj projekt 

aj mesto Svidník. Mesto predložilo 
projekt výstavby vyhliadkovej veže s 
útulňou. Mesto žiadalo 50 000 €, pri-
čom spoluúčasť mala byť 14 536,41 €. 
Tento projekt už raz neprešiel, keďže 
vicepremiérka Veronika Remišová 
zrušila všetky, no a v novej výzve, 
ktorú vyhodnotili minulý týždeň, sme 
svidnícku vyhliadkovú vežu opäť 
nenašli. 
   V závere apríla sa pritom o tejto 
vyhliadkovej veži v niektorých mé-
diách hovorilo akoby o hotovej veci. 
„Raz sme sa už uchádzali o príspe-
vok v rámci cezhraničnej spolupráce 
s poľským partnerom, žiaľ, neboli 
sme úspešní. Teraz sme požiadali o 

príspevok Úrad podpredsedu vlády 
SR pre investície a informatizáciu 
v oblasti regionálneho rozvoja, kde 
máme žiadosť o fi nancovanie tohto 
projektu," vysvetlila Marcela Ivančo-
vá. „Žiadali sme viac ako 50 000 eur, 
zvyšok by sme dofi nancovali. Samo-
zrejme, cenu určí súťaž, takže tam 
tiež budeme tlačiť na nejakú rozumnú 
cenu.“ Vežu plánovali postaviť na v 
súčasnosti nefunkčnom lyžiarskom 
vleku nad mestom. Nuž, realita je iná 
a aj plánovaná svidnícka vyhliadková 
veža dostala stopku nielen druhýkrát, 
ale už aj tretíkrát. Podľa štátneho 

tajomníka Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizá-
cie Vladimíra Ledeckého sa niektoré 
projekty v rámci výzvy na zmiernenie 
dopadov korona krízy minuli svojmu 
účinku. Išlo podľa neho napríklad 
o rekonštrukciu kultúrneho domu, 
obstaranie osobného auta, podporu 
turistickej infraštruktúry, rekonštrukciu 
a vybudovanie obecných potravín. 
   Dá sa však predpokladať, že mesto 
Svidník sa tohto projektu nevzdá a 
bude s ním o fi nancie uchádzať aj v 
iných výzvach. Ich vyhlásenie potvrdi-
lo aj spomínané ministerstvo.    (ps)

Vyhliadková veža na bývalom vleku dostala stopku aj po tretíkrát
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  Aj tieto otázky, ktoré uvádzame v titulku tohto článku, vyvstávajú 
v súvislosti s aktuálnymi snahami vedenia mesta. Primátorka 
Marcela Ivančová po ostatnom zasadnutí svidníckeho mest-
ského parlamentu pozvala poslancov na obhliadku priestorov 
rozostavaného Domu európskej kultúry. 

Ako to vlastne s Domom európskej kultúry je? 
Aká budúcnosť ho čaká a čo alebo kto vlastne rozhodne? 

  Už predtým, ako píšeme aj na inom mieste, rozbehla spoluprácu s košickou 
Stavebnou fakultou Technickej univerzity a o návrhoch na využitie priestorov 
hlasovala aj verejnosť na Facebooku. Stále pritom platí uznesenie Mestského 

zastupiteľstva vo Svidníku, podľa ktorého sa má časť priestorov 
v rozostavanom Dome európskej kultúry predať. „Mesto Svidník 
vyhlásilo opakovane verejnú obchodnú súťaž na predmetné 
priestory, ale nikto sa neprihlásil,“ reagovala PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová, no podľa našich informácií od 
roku 2014 mesto spomínané priestory skúšalo predať dvakrát, 
maximálne trikrát. 
  Zatiaľ teda platí, že na návrhoch na využitie priestorov stále 
pracujú študenti inžinierskeho štúdia z Košíc. „Diskusia s ve-
rejnosťou a spolupráca so Stavebnou fakultou Technickej 
univerzity v Košiciach je vedená kontinuálne a rovnako si 
predstavujeme výsledok celého participatívneho procesu. Z 
návrhov študentov i odborných zamestnancov sme vybrali 
niekoľko do verejnej ankety a na základe jej výsledkov bu-
deme študentov ďalej smerovať. 
  Poskytneme im sumár zo všetkých výstupov (verejnosť, 

poslanci, mestský úrad) a ten budú študenti zapracovávať do svojich 
ročníkových prác, čiže do piatich rôznych projektov. Dom európskej 
kultúry (DEK) tak môže byť vo fi nále dielom a prianím nielen odbornej 
skupiny, ale aj širokej verejnosti,“ vysvetlila postup Kristína Tchirová. 
  Pripomeňme, že rozdelenie priestorov v rozostavanom Dome európskej 
kultúry určené na predaj a na ponechanie vo vlastníctve mesta navrhol v 
štúdii za 6 550 eur pred pár rokmi architekt Ján Mihalov, ktorý projektoval aj 
celú budovu. Mesto Svidník podľa slov Kristíny Tchirovej s architektom Jánom 
Mihalovom komunikuje a jeho odbornosť a skúsenosti sú nápomocné pri celom 
riešení novej vízie Domu európskej kultúry. 
  „Architekt Mihalov poskytol základný pracovný materiál študentom 
Stavebnej fakulty TUKE a zároveň je k dispozícii na konzultácie. Mladí 
kreatívni študenti sú v spolupráci so skúsenosťami tvorcu projektu 
DEK výbornou kombináciou a veríme, že práve spojenie aj s verejným 
názorom urobia tú najlepšiu konečnú podobu nevyužívaných priestorov,“ 
dodala ešte Kristína Tchirová.  
  Primátorka Svidníka Marcela Ivančová k téme na Facebooku napísala, že 
30 rokov tu uprostred mesta máme čosi rozostavané - zo zotrvačnosti to 
nazývame Dom kultúry - hoci je jasné, že iba kultúra sa v ňom robiť nedá... 
Podľa primátorky neuživí sa. „Všetkým je nám jasné, že sa rekonštrukcia 
nebude diať ani budúci rok, ani (možno) o dva, ani (možno) o päť. Ale 
aspoň NIEČO ROBÍME. Možno to bude robiť niektoré nové vedenie. Ale ak 
podľahneme takýmto neustálym spochybňovaniam tak TO jednoducho 
SPADNE. Koľko to bude stáť? Nuž, neviem. Veľmi predčasná otázka... Ale 
aspoň sa niečo deje!“ podotkla na Facebooku primátorka Svidníka Marcela 
Ivančová.                                                                                                  (ps)

Primátorka Marcela Ivančová po ostatnom zasadnutí svidníc-
keho mestského parlamentu pozvala poslancov na obhliadku 
priestorov rozostavaného Domu európskej kultúry 
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  „Zostava tohto mestského parlamentu stojí pred vážnym roz-
hodnutím. A bude to určite v tomto volebnom období, kedy sa 
defi nitívne začne riešiť otázka ČO S NIMI? Hovoríme o dvoch 
kultúrnym stánkoch a s oboma je problém. Jeden (starý Dom 
kultúry s kinom) sa rozpadáva a doslova doň prší, ten druhý (v 
rozostavanej stavbe Domu európskej kultúry) nie a nie dokon-
čiť. Je teda na rozhodnutí mestských poslancov, akou cestou 
sa vyberú a ako rozhodnú, nie pre seba, ale predovšetkým pre 
ďalšie generácie.“

Nedokončený Dom európskej kultúry v centre pozornosti - 
stále platí, že ho mesto predáva, no ľudia hlasujú, čo v ňom chcú mať

MESTO MÁ OD ROKU 2013 K DISPOZÍCII ŠTÚDIU 
  Toto sme napísali koncom októbra v roku 2012 na našich stránkach po tom, 
čo Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku riešilo záujemcu o kúpu časti priestorov 
v roky nedokončenom Dome európskej kultúry. Medzitým z toho zišlo, mesto 
má od roku 2013 k dispozícii štúdiu o tom, ako sa dá dokončiť a odpredať 
časť priestorov a zároveň je, ako sme ho nazvali, starý Dom kultúry s kinom 
zrekonštruovaný a kino zdigitalizované. Dom európskej kultúry je však v rov-
nakom, ak nie v horšom stave, ako bol v roku 2012. Poďme však poporiadku a 
zhrňme si všetko, čo sa vlastne od roku 2012 až dodnes s Domom európskej 
kultúry vo Svidníku dialo. 
  O megalomanskej nedokončenej stavbe v centre Svidníka mestský parlament 
rokoval 8. októbra 2012. S otázkami sa akoby roztrhlo vrece po zasadnutí, na 
ktorom poslanci pozastavili odpredaj 88 metrov štvorcových na prízemí budovy. 
Svidníčania sa pýtali: Čo sa s touto budovou vlastne deje? Prečo ide mesto 
odpredávať tento objekt po častiach? Bude v nej vlastne nová kultúrna sála? 
Na stoly mestských poslancov sa 8. októbra dostal návrh na odpredaj časti 
nebytového priestoru v tzv. modrej budove na pešej zóne. Tento odpredaj sa 
poslancom nepozdával, preto schválili návrh poslanca Jozefa Poperníka a ten 
znel: stiahnuť materiál z rokovania a do marca 2013 vypracovať koncepciu, 
čo s budovou. 

ČO HOVORILI POSLANCI? 
  Spomedzi súčasných poslancov sa vyjadril napríklad Adrián Labun. „Je 
potrebné pouvažovať, či je vhodná doba, aby sme predávali tento maje-
tok. Ja by som sa radšej prikláňal k investorovi, a preto zvážme predaj.“ 
Poslanec Jozef Poperník v roku 2012 povedal, že si netrúfa povedať, na čo 
všetko by sa priestory v Dome európskej kultúry, no navrhol stiahnuť návrh 
na predaj 88 metrov štvorcových z rokovania a rovnako zaviazal vedenie 
mesta, aby do konca marca 2013 vypracovalo koncepciu, ako ďalej s Domom 
európskej kultúry. 
  Vtedajšia poslankyňa, dnes primátorka Svidníka Marcela Ivančová povedala, 
že odloženie predaja nič nerieši a keďže vtedy sa riešilo aj to, ako ďalej s 
Domom kultúry (s kinom), Marcela Ivančová odporúčala, aby sa peniaze z 
predaja priestorov v Dome európskej kultúry investovali do opravy starého 
Domu kultúry. „Pre potreby mesta kapacitne postačuje terajší Dom kultúry, 
nevidím využitie Domu európskej kultúry,“ povedala v roku 2012 Marcela 
Ivančová. Pridal sa k nej aj poslanec Vladimír Kaliňák. „Je potrebné podať 
konkrétne návrhy. Ja iné riešenie ako predaj nevidím,“ hovoril Vladimír 

Kaliňák a Jozef Poperník zopakoval, že navrhuje oddeliť divadelnú sálu a 
ostatné priestory predať. 
 Vtedajší primátor Svidníka Ján Holodňák v roku 2012 zdôraznil, že „predsta-
vou mesta je podľa záujmu postupne aspoň časť tohto objektu odpredať. 
V žiadnom prípade však nechceme, aby sa do odpredaja zaradila sála, 
kde je javisko a hľadisko,“ zdôraznil vtedajší primátor, no a poslanci odklepli 
návrh Jozefa Popernika. Návrh na odpredaj priestorov s 88 metrami štvorco-
vých stiahli z rokovania a zaviazali vedenie mesta vypracovať už spomínanú 
štúdiu. Sedem poslancov bolo ZA - Cyril Dudáš, Ján Haľko, Adrián Labun, 
Jozef Poperník, Vladislav Sluk, Andrej Tyč a Viktor Varchola, proti nebol nikto 
a šesť poslancov sa hlasovania zdržalo: Marcela Ivančová, Vladimír Kaliňák, 
František Kruľ, Miron Mikita, Viliam Revický a Vladimír Žak. 

  Všetko vyzeralo tak, že téma tejto stavby sa bude rozoberať až v novom 
roku 2013. Avšak primátor Svidníka Ján Holodňák sa rozhodol toto uznesenie 
nepodpísať s odôvodnením, že „mesto nevie vypracovať koncepciu, mohol 
by to urobiť nejaký architekt, no ten chce za to, samozrejme, peniaze.“ 
  Veci tak dostali rýchly spád. Narýchlo primátor zvolal mimoriadne zasadnutie 
mestského parlamentu. Informácií následne skutočne padalo neúrekom, a 
to najmä zo strany architekta Jána Mihalova, ktorý megalomanskú stavbu v 
srdci Svidníka projektoval. „Je to jeho dieťa, on je jeho otcom,“ dodal na 
margo architekta Jána Mihalova svidnícky primátor. 
  Tento rodák zo Svidníka pozná útroby, takmer vo všetkých pádoch skloňo-
vanej budovy, doslova naspamäť. Podľa neho by bolo najlepšie, keby bola 
budova dokončená s účelom, na aký bola plánovaná. „Netvrdím, že sa 
nedá tento objekt predať na iný účel, ale už to nebude asi ono,“ povedal 
architekt Ján Mihalov. V tejto stavbe sú totiž rôzne konštrukcie, miestnosti, 
haly, jednoducho „sú tam niektoré veci, ktoré by pre iné účely boli skôr 
prekážkou ako výhodou. To je jedna vec. Druhá vec je, ja si myslím, že 
v centre mesta sa skôr hodí budova kultúrno-spoločenského centra. 
Aby to bolo niečo mienkotvorné. Ale zmena je život a peňazí niet,“ dodal 
Ján Mihalov. 

 Vtedajšia poslankyňa, 
dnes primátorka Svidníka 
Marcela Ivančová pove-
dala, že odloženie predaja 
nič nerieši a keďže vtedy 
sa riešilo aj to, ako ďalej s 
Domom kultúry (s kinom), 
Marcela Ivančová odporú-
čala, aby sa peniaze z pre-
daja investovali do opravy 
starého Domu kultúry

Vtedajší primátor Svidníka Ján Holodňák 
v roku 2012 zdôraznil, že „predstavou 
mesta je podľa záujmu postupne aspoň 
časť tohto objektu odpredať.“ 
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Nedokončený Dom európskej kultúry v centre pozornosti - 
stále platí, že ho mesto predáva, no ľudia hlasujú, čo v ňom chcú mať

NÁZOR BÝVALÉHO VEDENIA I ARCHITEKTA 
  Podľa vedenia mesta i architekta najschodnejším riešením je, aby sa z tejto 
budovy urobil polyfunkčný objekt. „Aby sa vyhradili určité plochy, ktoré 
by sa dali využiť na komerčné účely - obchody, služby, expozitúry, pre-
vádzky pre účely mesta, mestské informačné centrum. Hlavne, aby to 
poňalo účel polyfunkcie,“ dodal Ján Mihalov. Potom by táto budova bola 
atraktívna aj pre developera. Vyzerá to tak, že jediným riešením bude rozdeliť 
tento nedokončený objekt na nejaké zóny, ktoré ale je potrebné zosúladiť so 
samotným jadrom budovy - nedokončenou kultúrnou sálou. Všetko však treba 
zladiť tak, aby jedno nevylučovalo druhé. Podľa architekta v nedokončenom 
dome kultúry je asi 800 až 1 000 metrov štvorcových komerčnej plochy. Dodaj-
me, že na dokončenie Domu európskej kultúry je potrebných asi sto miliónov 
niekdajších korún. Podľa architekta by bolo potrebné upraviť a zlacniť sálu. 
„Oproti tým sto miliónom by sa dalo ušetriť, keby sme išli na lacnejšiu 
variantu, takých 30 - 40 miliónov. Bez ujmy na funkčnosti a celkovej 
estetike,“ skonštatoval Ján Mihalov. 

  V závere dodajme, že poslanci sa tak o tomto „nekonečnom príbehu,“ ako 
mnohí Svidníčania túto budovu volajú, dozvedeli oveľa viac. Niektorí si do-
konca rozostavanú časť boli pozrieť osobne. Spomedzi súčasných mestských 
poslancov sa v závere októbra 2012 k aktuálnej situácii vyjadril napríklad Vla-
dimír Kaliňák: „Téma odpredaja časti priestorov Domu európskej kultúry 
zarezonovala v meste a podráždila staršiu generáciu ľudí, ktorí v 80-tych 
rokoch stáli na čele mesta a tohto okresu a celí sa vkladali do rozvoja 
tohto mesta. Je to pre nich možno taká srdcová záležitosť. Zháňali pe-
niaze na stavbu po Bratislave a kade tade, aby sa to dokončilo. Celý ten 
kultúrny dom sa projektoval troška v inom pole rastu ako teraz. Počet 
obyvateľov sa zvyšoval, teraz nám počet obyvateľov klesá.“ 
  Pridal sa aj Adrián Labun: „Som rád, že sme našli komplexné riešenie na 
tomto zastupiteľstve. Už pred týždňom sme na riadnom zastupiteľstve 
hovorili o tom, že treba vyriešiť celý objekt, ako budeme postupovať 
komplexne, a následne z toho môžeme vychádzať a pomýšľať na konkrét-
ny predaj priestorov. S tým, že, samozrejme, prvoradé bude zachovanie 

konkrétnych priestorov na kultúrne účely. Som rád, že sme našli riešenie 
cestou koncepcie a že sme to neriešili „politicky.“ 

ČO PRINIESLA ŠTÚDIA?
  Architekt Ján Mihalov teda začal pracovať na štúdii a mesto Svidník ju pred-
ložil v roku 2013. Poslanci o nej diskutovali v septembri 2013. 
  V štúdii architekt Ján Mihalov oddelil časť určenú pre kultúru a zvyšnú časť 
určenú na komerčné využitie, teda aj na odpredaj. „Myslím si, že teraz sa 
dá niečo s týmto objektom robiť a prípadný záujemca môže to aj odkú-
piť,“ povedal v septembri 2013 poslanec Jozef Poperník. „Potešilo ma, že 
sa odčlenila časť, ktorá by mohla slúžiť na komerčné účely,“ pridal sa 
Vladimír Kaliňák a architekt Ján Mihalov vyhlásil, že ideálne by bolo, ak by 
priestory na komerčné účely v tomto objekte kúpil jeden investor. 

BUDOVA JE STÁLE NA PREDAJ
  Vtedajší primátor Ján Holodňák následne uviedol, že mesto pripraví návrh 
na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj priestorov v Dome 
európskej kultúry. Všetci šestnásti prítomní poslanci tento návrh schválili a 
rovnako v apríli 2014 schválili aj vyhlásenie samotnej verejnej obchodnej sú-
ťaže podľa toho, ako to v štúdii vyhodnotil architekt Ján Mihalov. Uznesenie o 
vyhlásení súťaže na odpredaj má číslo 457/2014 a platí dodnes, akurát mesto 
ho nenapĺňa. Podľa dostupných informácií preto, že súťaž na predaj vyhlásili 
v minulosti asi dvakrát, no záujem neprejavil nikto. Cena bola stanovená na 
základe znaleckého posudku na 678-tisíc eur. Podotýkame, že ide výlučne 
priestory, ktoré nesúvisia s priestormi určenými na samotnú kultúrnu sálu a 
podľa architekta sa dajú odčleniť. Už niekoľko rokov však súťaž vyhlásená 
nebola.
  No a dnes, v roku 2020 návrhy na využitie Domu európskej kultúry chystajú 
študenti inžinierskeho štúdia košickej Technickej univerzity. Pracujú na tom 
už rok a najnovšie mesto Svidník na svojom facebookovom profi le zverejnilo 
anketu. Ľudia majú hlasovať, čo by v Dome európskej kultúry chceli mať. Kto a 
ako by to napokon realizoval a fi nancoval, však známe nie je. Ľudia na Face-
booku hlasujú za tieto možnosti: Detská zábavná zóna, Squash a bedmintové 
ihriská, Komunitný priestor na výstavy, besedy, diskusie..., Lezecká stena, 
Kardio zóna, Športová strelnica, Reštaurácia, Obchodná pasáž, Kaviareň, 
Banketový priestor. Aktuálne vyhráva Detská zábavná zóna...                (ps)

Podľa bývalého vedenia 
mesta i architekta Jána 
Mihalova najschodnejším 
riešením je, aby sa z tejto 
budovy urobil polyfunkč-
ný objekt

Spomedzi súčasných 
mestských poslancov 
sa v závere októbra 2012 
k aktuálnej situácii vy-
jadril napríklad Vladimír 
Kaliňák

Poslanec Adrián Labun 
hovoril o zachovaní priesto-
rov na kultúrne účely

Poslanca Jozefa Poperníka 
potešilo odčlenenie časti, 
ktorá by mohla slúžiť na ko-
merčné účely   
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  Výbor pre rozvoj okresu Svidník vyhodnotil projekty, ktoré boli 
do stanoveného termínu podané so žiadosťou o fi nancovanie 
z regionálneho príspevku. Po tom, čo vláda Igora Matoviča zru-
šila predošlou vládou Petra Pellegriniho schválené projekty na 
fi nancovanie z regionálneho príspevku v rámci Akčného plánu 
rozvoja okresu Svidník, prišla nová výzva.

Komu by sa mali ujsť fi nancie z regionálneho príspevku? 
Ktoré projekty schválili Michal Iľkanin, Juraj Petný a Miron Mikita?

  Okresný úrad vo Svidníku v polovici 
augusta zverejnil výzvu a podávané 
mohli byť nové projekty. Termín na 
podanie bol do konca augusta. Pred-
nosta Okresného úradu vo Svidníku 
Michal Iľkanin už v septembri pre 
naše noviny povedal, že platí nová 
metodika, podľa ktorej bola zriadená 
hodnotiaca komisia, ktorá všetky po-
dané projekty hodnotila a obodovala. 
Hodnotiacu komisiu tvorilo päť ľudí 
- Michal Kováč ako zástupca Minister-
stva investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie, Marcel Novák ako 
zástupca Prešovského samosprávne-
ho kraja a troch zástupcov vymenoval 
Výbor pre rozvoj okresu Svidník na 
návrh prednostu Okresného úradu 
vo Svidníku Michala Iľkanina. Sú nimi 
Mária Pajzinková, František Schrenk 
a Nikola Štefanišinová. 
  „Podaných bolo 28 projektov, z 
ktorých tri nesplnili podmienky v 
dožiadaniach, takže sa ani nepre-
rokovávali v hodnotiacej komisii. 
Tá obodovala 25 projektov, ktoré 
následne boli predložené Výboru 
pre rozvoj okresu Svidník,“ vysvetlil 
okresný prednosta Michal Iľkanin, 
ktorý je predsedom spomínaného 
výboru. 
  Ďalšími členmi sú riaditeľ Regionál-
nej rozvojovej agentúry Miron Mikita, 
starosta obce Nižný Orlík Juraj Petný 

a riaditeľka Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Bardejove Lenka Ko-
váčová. „Rokovali sme však traja, 
pretože pani riaditeľka Lenka Ková-
čová sa z preventívnych dôvodov 
v súvislosti s aktuálnym obdobím 
na zasadnutí výboru nezúčastnila,“ 
informoval Michal Iľkanin s tým, že 
Výbor pre rozvoj okresu Svidník sa 
len pridržiaval hodnotenia už spomí-
nanej hodnotiacej komisie. 
  Urobili tak vo štvrtok 1. októbra s 
tým, že všetko zaslali na spomínané 
Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie. Svidnícky 
okresný prednosta Michal Iľkanin v 
našom rozhovore vyhlásil, že viackrát 
dostal jasný prísľub, že projekty budú 
vyhodnotené a zmluvy podpísané čo 
najskôr. Dôvodom je to, že okresu 
Svidník, ako aj ďalším jedenástim 
okresom 31. decembra tohto roku 
končí platnosť Akčného plánu rozvoja 
a projekty musia byť zrealizované 
práve do konca tohto roka.

***
KOMISIA PODPORILA 

12 PROJEKTOV 
  Hodnotiaca komisia odporučila 
podporiť 12 projektov regionálnym 
príspevkom v celkovej výške 328 
284, 17 €. Hodnotiaca komisia navyše 
odporučila Výboru pre rozvoj okresu 
Svidník upraviť výšku celkových 

nákladov projektov, ktoré predložili 
žiadatelia: Obecný podnik Jedľová, 
s.r.o., INŠTAL-CENTRUM, s.r.o., 
Obec Hrabovčík, EKOJOBS, s.r.o., 
AQUARUTHENIA, s.r.o. 
  Hodnotiaca komisia neodporúčala 
realizáciu 13 projektov, ktoré získali 
menej ako 60 bodov, z dôvodu nedo-
statočného naplnenia cieľov akčného 
plánu a nízkeho potenciálu prispieť 
k rozvoju okresu Svidník. Členovia 
Výboru pre rozvoj okresu Svidník 
podpísali čestné vyhlásenia, že nie 
sú v konfl ikte záujmov. 

***
ROKOVALI 1. OKTÓBRA 

A SCHVÁLILI TIETO PROJEKTY: 
89 bodov: Vladimír Sabol Včelia 
farma Okrúhle - Podpora a rozvoj 
včelárstva v kraji pod Duklou - 14 
710,68 €.
88 bodov: DUKLA DESTINATION, 
n.o. - Vybudovanie infopointu pri 
„TARANE“ - 25 000 €.
87 bodov: Milan Rodák - Zníženie 
energetickej náročnosti prevádzky 
- 11 900 €.
87 bodov: Sociálny podnik mesta 
Svidník, s.r.o. - Zabezpečenie pali-
vovej základne - 56 000 €.
82 bodov: AQUARUTHENIA s.r.o. 
- Ubytovacie služby areálu AQUA-
RUTHENIA - 60 300,70 €.
78 bodov: INŠTAL-CENTRUM s.r.o. 
- Zvýšenie konkurencieschopnosti 
spoločnosti INŠTAL-CENTRUM s.r.o. 
- 40 000 €.
75 bodov: Martin Rusin Ranč Ró-
meo - Poskytovanie nových služieb 
v oblasti jazdectva, vidieckeho CR a 
agroturistiky - 26 965 €.
74 bodov: Obec Radoma - Obnovme 

dom našich predkov - 22 720,29 €.
72 bodov: Andrej Bosak - Nákup 
moderného technologického vyba-
venia - 21 450 €.
68 bodov: Obec Hrabovčík - Inovácia 
oddychovej zóny v obci Hrabovčík - 
23 037,50 €.
63 bodov: Obecný podnik Jedľová, 
s.r.o. RSP - Rozšírenie poskytova-
ných služieb - 11 200 €.
62 bodov: EKOJOBS, s.r.o. - Prepra-
va tovaru v rámci medzinárodného 
obchodu - 15 000 €.
  Tieto žiadosti boli SCHVÁLENÉ 
Výborom pre rozvoj okresu Svidník, 
ktorý posúdil aj ďalšie žiadosti. 

***
NESCHVÁLENÉ TAK BOLI TIETO 

ŽIADOSTI A PROJEKTY: 
56 bodov: SLUŽBYT, s.r.o. - AB-re-
konštrukcia strechy spoločnosti Služ-
byt, s.r.o. - požadovaný regionálny 
príspevok 33 000 €.
51 bodov: GOTOM, s.r.o. - Zriade-
nie STK a EK v Giraltovciach - 109 
465 €.
50 bodov: JSJ Productions druž-
stvo - Nákup úžitkového vozidla a 
drevoobrábacích strojov pre spraco-
vanie biomasy - 35 183,34 €.
46 bodov: B&G interiér, s.r.o. - Mo-
dernizácia a znižovanie energetickej 
náročnosti prevádzky nábytkárskej 
fi rmy - 25 672 €.
43 bodov: Fitt+ - Modernizácia fi t-
nescentra - 12 000 €.
42 bodov: Obec Vyšná Jedľová - Vy-
hliadka na Rohuli - 31 500 €.
38 bodov: PROECOTECH s.r.o. - Mi-
lión hviezdičkový rezort - 40 000 €.
33 bodov: JUKOD, s.r.o. - Úprava 
komunikácií priemyselného parku - 
35 000 €.
33 bodov: VIDIEK, s.r.o. - Príručka 
pre rýchle a efektívne využívanie 
ubytovacích kapacít v okrese Svidník 
- 3 076,10 €.
26 bodov: VAN-Svidník, s.r.o. - Ino-
vatívny produkt cestovného ruchu v 
okrese Svidník - 51 736,72 €.
25 bodov: KMK - Agro, s.r.o. - Zemný 
bager - 25 000 €.
24 bodov: Anna Mihaľová - Moder-
nizácia recyklačného strediska - 15 
665 €.
23 bodov: Verejné služby, s.r.o. - 
Zlepšovanie služieb v starostlivosti 
o zeleň a verené priestranstvá - 40 
000 €.
  Dodajme, že predseda Výboru pre 
rozvoj okresu Svidník, okresný pred-
nosta Michal Iľkanin podľa zápisnice 
skonštatoval, že výbor sa v plnej 
miere zhodol s výsledkami hodnote-
nia hodnotiacej komisie pre najmenej 
rozvinutý okres Svidník.

 (ps)
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   Prerozdelenie fi nančných prostriedkov z regionálneho príspevku 
v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Svidník prinášame v sa-
mostatnom príspevku. Zopakujme, že podané žiadosti a projekty 
hodnotila hodnotiaca komisia, ktorá ich obodovala a výsledné 
skóre následne odobril Výbor pre rozvoj okresu Svidník. 

   Po zverejnení ofi ciálnych dokumen-
tov na webovej stránke Okresného 
úradu sa však aj nám do redakcie 
začali ozývať nespokojní žiadatelia, 
teda tí, ktorí so svojimi žiadosťami 
neuspeli. Viacerí nás upozornili, na 
podľa nich, nekorektný postup a na fi r-
my, ktoré údajne majú byť prepojené 
na súčasné vedenie okresu Svidník, 
osobitne na prednostu Okresného 
úradu vo Svidníku Michala Iľkanina. 
Podnikatelia, ale i ďalší, ktorí sa na 
nás obrátili, nám poskytli konkrétne 
podklady k svojim tvrdeniam a podľa 
nich sú podozrenia z netranspa-
rentného prideľovania finančných 
prostriedkov viac než jasné. 
   Tak ako sme jednotlivé podozrenia 
do redakcie dostali, tak sme s nimi 
konfrontovali samotného predsedu 
Výboru pre rozvoj okresu Svidník, 
prednostu Okresného úradu vo Svid-
níku Michala Iľkanina. Naše otázky 
a odpovede okresného prednostu 
publikujeme v plnom znení: 
   Žiadateľ ECOJOBS, s.r.o.: nie je 
v rozpore s pravidlami, že má fi rma 
sídlo v Duplíne, okr. Stropkov?
   „Firma, ktorú v otázke uvádzate 

neexistuje a nie je zapísaná v ob-
chodnom registri SR. Zrejme ide z 
Vašej strany iba o preklep. To, že 
v súčasnosti ako aj v minulosti boli 
medzi žiadateľmi spoločnosti, ktoré 
majú sídlo v inom okrese, nie je prob-
lém. Dôležité je, aby miesto realizácie 
projektu bolo v rámci okresu Svidník 
a rovnako, aby boli naplnené ciele 
Akčného plánu rozvoja okresu Svid-
ník.“ (Pripomíname, že naozaj ide o 
preklep - správne má byť EKOJOBS, 
s.r.o. - pozn. red.)  
   Nie je v rozpore, resp. nie je 
konfl iktom, že konateľom fi rmy je 
muž, ktorý kúpil dve Vaše fi rmy, 
keď ste boli vymenovaný za pred-
nostu OÚ?
   „Áno, je pravdou, že pri nástupe 
do funkcie som podľa zákona musel 
ukončiť svoje podnikanie, preto je 
logické, že spoločnosť, ktorej ste 
majiteľom zrušíte, alebo prevediete 
obchodný podiel. Samozrejme naj-
jednoduchšie bolo spoločnosti pre-
viesť a tak som ich previedol v rámci 
stanovenej lehoty, tak ako prikazuje 
zákon. O regionálny príspevok sa 
môže uchádzať akákoľvek firma, 

ktorá splní podmienky vyplývajúce z 
výzvy, nevidím v tom problém.“
   Prečo má fi rma, ktorej majiteľom 
ste do vymenovania za prednostu 
OÚ boli Vy, sídlo na Vašej 
adrese? 
   „Je to kvôli tomu, že od začiat-
ku prevodu spoločnosť plánuje 
presun do nových priestorov, a 
tak akceptujem fakt a vychá-
dzam novým majiteľom v ústrety 
do času, kým si nové priestory 
zaobstarajú. Podľa mojich po-
sledných informácií, by sa zme-
na sídla už mohla uskutočniť do 
niekoľkých dní.“
   DUKLA DESTINATION, n.o. 
- je v poriadku, že regionálny 
príspevok má získať nezis-
ková organizácia, v ktorej ste 
boli až do leta tohto roku 5 
rokov riaditeľom? 
   „Ako som spomínal vyššie, 
každý subjekt, ktorý splnil pod-
mienky sa mohol o regionálny 
príspevok uchádzať. V uvedenej 
neziskovej spoločnosti už nie 
som riaditeľom a štatutárom od 
jari tohto roka. Dukla Destina-
tion n.o. mala plné právo podať 
žiadosť o regionálny príspe-
vok, ktorú následne ohodnotila 
hodnotiaca komisia, ktorej ja 
členom nie som. V rámci výboru 
NRO sme sa následne traja členovia: 
M.Iľkanin, J. Petný, M.Mikita jedno-
hlasne stotožnili so závermi hodno-
tiacej komisie, aj keď sme mali zopár 
výhrad. Urobili sme to najmä kvôli 
tomu, že nechceme dopustiť, aby 
bolo okresu Svidník opäť vyškrtnutých 
„niekoľko“ projektov, ako tomu bolo 
pred časom a okres (resp.subjekty) 
by tak prišiel o fi nančné zdroje, keďže 
Akčný plán končí týmto rokom.“
   Nie je to v rozpore s pravidlami? 
Nie je v tom konfl ikt?
   „V žiadnom rozpore to rozhodne nie 
je. Nemôžeme predsa diskriminovať 
organizáciu uchádzať sa o podporu 
len preto, že som tam pôsobil.“
   Kto vlastne hodnotil jednotlivé 
podané žiadosti? Kto vymenoval 
a kto teda tvoril hodnotiacu ko-
misiu?
   „Podané žiadosti hodnotila zria-

dená hodnotiaca komisia v zložení: 
Predseda komisie Mgr. Michal Kováč 
- menovaný Ministerstvom investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizá-

cie.  Ing. Marcel Novák - menovaný 
Prešovským samosprávnym krajom. 
PhDr. Mária Pajzinková - menovaná 
výborom NRO Svidník, Ing. František 
Schrenk, MBA - menovaný výborom 
NRO Svidník, Ing. Nikola Štefani-
šinová, PhD. - menovaná výborom 
NRO Svidník.“
   Eviduje aj Okresný úrad sťaž-
nosti, resp. otázky neúspešných 
žiadateľov, prečo neuspeli? Ako 
ich Okresný úrad rieši?
   „Počas týždňa ma kontaktovali via-
cerí neúspešní žiadatelia, z ktorých 
väčšina bola aj na osobnom stretnutí, 
kde sme jednotlivo prebrali celý pro-
ces, od vyhlásenia výzvy až po návrh 
ročných priorít AP. Všetko im bolo 
podrobne popísané a vysvetlené. V 
prípade potreby nás môžu v úradných 
hodinách jednotlivé subjekty bezpo-
chyby kontaktovať.“                   (ps)

   Riaditeľ Transparency International Slovensko Gabriel Šípoš sa vyjadril k 
dvom žiadateľom o regionálny príspevok a k tomu, či nejde o konfl ikt. Išlo o 
spoločnosť EKOJOBS, s.r.o., ktorej majiteľom a konateľom je ten istý muž, 
ktorý kúpil dve spoločnosti súčasného prednostu Okresného úradu vo Svid-
níku Michala Iľkanina po jeho nástupe do funkcie a v druhom prípade ide o 
neziskovú organizáciu DUKLA DESTIANTION, kde do jari tohto roku bol päť 
rokov riaditeľom práve súčasný okresný prednosta.
   „V oboch prípadoch ide o jasný konfl ikt záujmov, a je na počudovanie, že 
hodnotiaca komisia ho ignorovala už pri výbere projektov. Vzhľadom na túto 
zaujatosť odporúčame obe spomínané dotácie neprideliť,“ vyhlásil riaditeľ 
Transparency International Gapriel Šípoš.                                               (ps)

   Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionál-
neho rozvoja a informatizácie Vladimír Ledecký po-
vedal, že všetky projekty a teda v okrese schválené 
žiadosti o regionálny príspevok budú posudzovať v 
Bratislave na ministerstve. „Tých žiadostí je veľa, 
celkovo až zo sedemnástich okresoch. Práve my 
budeme skúmať a hodnotiť prípadnú previazanosť 
v regióne a predpokladám, že sa do toho pustíme v 
najbližších dňoch alebo týždňoch,“ povedal Vladimír 
Ledecký a spomínané dva prípady, ktoré mnohí pod-
nikatelia a hlavne neúspešní žiadatelia o regionálny 
príspevok spájajú s okresným prednostom Micha-

lom Iľkaninom, okomentoval takto: „Podľa môjho názoru je v tom konfl ikt.“ 
(ps)

Prednosta Okresného úradu Michal Iľkanin odmieta podozrenia z konfl iktu záujmov

„Ide o jasný konfl ikt záujmov,“ tvrdí Gabriel Šípoš

Štátny tajomník Vladimír Ledecký: 
„Podľa môjho názoru je v tom konfl ikt“

   Svoje vyjadrenie k týmto 
dvom v okrese Svidník 
schváleným žiadostiam 
o regionálny príspevok 
poskytol aj poslanec Ná-
rodnej rady SR Richard 
Raši, ktorý v minulom 
volebnom období pôsobil 
ako podpredseda vlády 
SR a na starosti mal prá-
ve regionálny rozvoj a 
problematiku najmenej rozvinutých 
okresov.

„Ide o ukážkový prípad 
rodinkárstva a klientelizmu 
a tento nový prednosta by 
mal byť zo svojho postu mi-
nistrom vnútra okamžite od-
volaný. Toto je ukážka toho, 
ako sa to robiť nemá. Sú 
tam jasné prepojenia, jasné 
rodinkárstvo a smerovanie 
peňazí svojim známym,“ 
vyhlásil Richard Raši zo 

strany HLAS - sociálna demokracia.                                                                                                                                      
                                                   (ps) 

Bývalý vicepremiér Richard Raši: 
„Je to smerovanie peňazí svojim známym“
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  Spoločnosť  SLUŽBYT, s.r.o navrhla v rámci cenového konania 
na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví v Bratislave (ÚRSO) 
zníženie ceny za dodané teplo pre mesto Svidník. 

Svidníčania budú mať lacnejšie teplo o viac ako 13 percent 

  Ako nás informoval riaditeľ spoloč-
nosti Gabriel Kaliňák, v zmysle tohto 
návrhu je navrhovaná výška variabil-
nej zložky ceny tepla 0,0438  €/kWh 
a fi xnej zložky ceny tepla 181,9398 
€/kWh, čo spolu predstavuje zní-
ženie ceny tepla o 13,09 percent.   
„Svidníčania by v prípade schválenia 
návrhu ÚRSO-m v roku 2021pri rov-
nakom množstve odobraného tepla 
ako v tomto roku zaplatili o menej 
ako 13 percent,“ informoval Gabriel 
Kaliňák.  
  Podľa neho, uvedená cena tepla  
zahrňuje pre spotrebiteľa všetky ná-
klady spojené s dodávkou tepla, teda 
náklady na energie - plyn, elektrická 
energia, technologická  voda, nákla-
dy výroby, údržby, náklady všetkých 
opráv, porúch, správy a zhodno-
covania systému, obsluha kotolní, 
náklady nových investícií, výmena 
kotlov, horákov a iných zariadení po 
uplynutí životnosti, náklady všetkých 
potrebných revízií ako aj náklady 
zákonných poplatkov. 
 Z pohľadu povinností spotrebiteľa 
oproti iným zdrojom vykurovania, je tu 
jediná povinnosť  spotrebiteľa - otočiť 
ventil na radiátore začiatku a na konci 
vykurovacieho obdobia.
  „Veľký vplyv na celkovú sumu za 
teplo, ktorú užívateľ bytu zaplatí, je 
však aj  spravodlivé rozpočítanie tepla 
medzi užívateľmi v bytovom dome 

navzájom. V otázke rozpočítania 
dodaného tepla v bytovke sa jedná o 
dohodu vlastníkov, teda   istú solidari-
tu vlastníkov bytov, ktorých steny bytu 
susedia s vykurovanými priestormi s 
tými vlastníkmi, ktorých byty sú na 
polohovo nevýhodných miestach.  Ak 
je nesprávne nastavený pomer  pri 
rozpočítaní, nie všetci vlastníci bytov 
môžu užívať výhody  jednotkovej ceny 
tepla vo forme preplatkov, naopak - 

vznikajú extrémne veľké rozdiely v 
nákladoch na teplo medzi susedmi 
tohto istého paneláka,“ dodal Gabriel 
Kaliňák. 
  Osadené výmenníkové stanice vo 
vchodoch prinášajú ako jednu zo 
svojich výhod aj výhodu predlženia 
nočného času dodávky teplej vody 
do bytov. Čas dodávky teplej vody 
je v zmysle platnej normy stanovený 
buď do 23. hod., alebo v inom čase 
dohodnutom v zmluve o dodávke a 
odbere tepla. 
  V prípade, ak vlastníci bytov majú 
záujem o  dlhšiu dodávku teplej vody  
aj po 23. hod, čo je vzhľadom k 
dnešnému modernejšiemu spôsobu 
života a potrebou zvýšenia komfortu 
v byte pochopiteľné, nech sa obráti 
sa s touto žiadosťou na predsedu 
spoločenstva, ktorý sa skontaktuje 
so spoločnosťou Službyt a formálne 
zabezpečí  pre svojich vlastníkov dlh-
ší prístup k teplej vode. „Najčastejšia 
s tým súvisiaca otázka odberateľov 
je, či táto zmena  skokovo nenavýši 
platbu za teplú vodu. 
  K tomu odpovedáme, že vďaka 
komplexnej rekonštrukcii, ktorú sme 
zrealizovali, kde sa nielen osadili 
výmenníkové stanice, vďaka ktorým 
sme ponížili mernú spotreba teplej 
vody v bytoch o cca 32 percent, ale 
aj vymenili staré rozvody za nové s 
patričnou izoláciou a s minimalizáciou 
strát, kde sa realizovala výmena obe-
hových čerpadiel s aktívnym riadením 
otáčok podľa teploty vratnej cirkulač-
nej vody a s minimálnou spotrebou 

elektrickej energie, a kde celý systém  
pracuje pri optimálnych teplotách - je 
predĺženie si doby dodávky teplej 
vody aj v noci reálna bez skokového 
navyšovania nákladov za dodávku 
teplej vody.   
  Na náklady má vplyv aj počet 
odberateľov teplej vody, čo v praxi 
znamená, čím viac  bytových domov 
požiada o predlženie času dodávky 
teplej vody v nočných hodinách, 
tým je jednotková cena za dodávku 
teplej vody nižšia,“ ozrejmil Gabriel 
Kaliňák.
  Je známa skutočnosť,  že aj to, čím 
kúrime, môže ovplyvniť kvalitu život-
ného prostredia a že medzi najekolo-
gickejšie spôsoby vykurovania patrí 
centrálne zásobovanie teplom. 
„Centrálny systém výroby tepla je 
ekologický a prispieva k zdravému a 
čistému ovzdušiu v našom meste. 
  Naše mesto bolo nedávno zara-
dené medzi mestá s najčistejším 
vzduchom, resp. s najnižšou mierou 
znečistenia v rámci Slovenska.  
  Okrem tohto, aj  z  dôvodov bezpeč-
ného, hospodárneho a  komfortného 
systému dodávky tepla centrálnym 
zásobovaním  by pri výstavbe nových 
budov v našom meste mali investori 
vziať do úvahy aj možnosť pripojiť sa 
na už existujúcu sústavu centrálneho 
zdroja, pričom každý takýto nový 
odberateľ prináša a opäť znižuje 
jednotkovú cenu tepla pre všetkých 
ostatných užívateľov systému,“ uzav-
rel Gabriel Kaliňák.

 (pn)

Vážení pacienti, návštevníci Nemocnice Svet zdravia Svidník,
  vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu ochorenia COVID-19, ako aj 
na potrebu bezpečného zabezpečenia poskytovania všeobecnej zdravotnej 
starostlivosti, vedenie svidníckej nemocnice prijalo tieto opatrenia/zmeny:
1. AMBULANTNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBY PRE DOSPELÝCH 
  (POHOTOVOSŤ) OD 17.10.2020:
Počas pracovných dní bude poskytovaná v rámci Internej príjmovej ambulancie 
pri Oddelení vnútorného lekárstva (Interné - ženy).
Počas víkendov a sviatkov bude po-
skytovaná  v priestore Kardiologickej 
ambulancie. Ambulancia sa nachádza 
na  prízemí  poliklinického pavilónu 
„C“ (tá istá chodba, ako umiestnenie 
fyziatricko-rehabilitačnej ambulancie 
(MUDr. Lipčák). Telefonický kontakt na 
ambulanciu: 054 / 78 60 292. 
2. FYZIATRICKO-REHABILITAČNÝ 
STACIONÁR 
   (MUDr. Mihalkaninová).
Pracovisko je presťahované na 2. po-
schodie lôžkového pavilónu „A“.
3. NEUROLOGICKÉ ODDELENIE A 
ODDELENIE FYZIATRIE, 
    BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ 
REHABILITÁCIE OD 19.10.2020.
Pracoviská presťahované na 3. po-
schodie lôžkového pavilónu „A“ (oproti 
Chirurgickému oddeleniu).

4. DOLIEČOVACIE A GERIATRICKÉ ODDELENIE
Pacienti daných medicínskych odborov budú hospitalizovaní v rámci oddelenia 
vnútorného lekárstva (Interné oddelenie).
5. GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA
  Ambulancia presťahovaná do priestorov Kardiologickej ambulancie. Ambulan-
cia sa nachádza na  prízemí  poliklinického pavilónu „C“ (tá istá chodba, ako 
umiestnenie fyziatricko-rehabilitačnej ambulancie (MUDr. Lipčák). Telefonický 
kontakt na ambulanciu: 054 / 78 60 292.

   V Nemocnici Svidník naďalej platí 
zákaz návštev na lôžkových odde-
leniach a povinnosť nosiť ochranné 
rúško, dezinfi kovať si ruky, dodržiavať 
odstup.
  Vstup do nemocnice za účelom vyšet-
renia/hospitalizácie je možný iba cez 
vstupný fi lter (vstup na pohotovostnom 
vchode - otvorený nepretržite 24/7 a 
vstup pri Psychiatrickej liečebni, otvo-
rený počas pracovných dní od 06:00 
- 18:00 hod.)
  Pripomíname pacientom/návštev-
níkom, že ambulantná pohotovostná 
služba pre deti a dorast je naďalej 
prevádzkovaná v priestoroch neona-
tologickej ambulancie, pri lôžkovom 
oddelení pediatrie na 3. poschodí, 
pavilón B.

(sz)

Do pozornosti pacientom: svidnícka nemocnica s viacerými zmenami 
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  MsÚ Svidník považuje za dôležité skorigovať a spresniť na-
sledovné informácie: Celá dotácia na stravu vo výške 1,20 eur 
(obedy zdarma) bola použitá na nákup potravín a prilepšenie 
stravy. 

Reakcia na článok: Hlavný kontrolór Ivan Sagan potvrdil nezrovnalosti, 
na ktoré upozornila poslankyňa Katarína Siváková

  K žiadnemu pochybeniu nedošlo, dôkazom sú výsledky kontroly Okresného 
úradu Odboru školstva v Prešove, ktorá sa (citujeme z protokolu o kontrole): 
„Výroba jedál v stravovacom zariadení sa poskytuje na základe vopred zosta-
veného jedálneho lístka. Časová a obsahová štruktúra podávaných hlavných 
a doplnkových jedál sa zabezpečuje v súlade so zásadami pre zostavovanie 
jedálnych lístkov“. Pozitívne bolo hodnotené aj podávanie pestrých zelenino-
vých šalátov a ovocia. Táto informácia na MsZ nebola prednesená a taktiež 
nebola uvedená v príspevku autorky článku.
  K určeniu fi nančných pasiem uvádzame stanovisko ZMOS-u: „Zmena 
fi nančného pásma od 1.9.2019 nie je podmienkou na zmenu VZN. Ak je 
možné nakúpiť potraviny za 1,20 eur (ako je dotácia ÚPSVaR), nepotre-

bujeme úpravu VZN. Je potrebné poukázať na skutočnosť, že celá výška 
poskytnutej dotácie z MPSVaR SR  od 1.9.2019 do 30.6.2020 pre všetky 
školy a školské zariadenia na základe žiadosti Mesta Svidník bola zúčtovaná 
v plnom rozsahu, nedošlo k pochybeniu zo strany odboru školstva a kultúry 
MsÚ, všetky fi nančné prostriedky boli použité účelné, efektívne a hospodárne 
v súlade s platnou legislatívou (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon 
544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR, zákon č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 357/2015 Z. z. o fi nančnej 
kontrole a vnútornom audite), o čom svedčí najmä fakt, že neboli uplatnené 
žiadne opravné položky“. 
  Mestský úrad odmieta tvrdenie, že riaditeľky škôl upozorňovali od mája 2019 
zriaďovateľa na zmenu VZN, keďže od 13.3.2019 bolo účinné nové VZN č. 
2/2019. Toto VZN prijaté po siedmych rokoch! (medzitým, od roku 2012, sa 
fi nančné pásma menili najmenej trikrát a nikdy nenasledovala zmena VZN).
Pre úplnosť dodávame, že od 1.1.2021 budú „obedy zdarma“ a na nich nad-
väzujúca dotácia rozhodnutím vlády zrušené.                           MsÚ Svidník

  Radosť primátorky Marcely Ivančovej, ale i mestských po-
slancov už vlani vzbudil návrh, podľa ktorého mesto odkúpi od 
Ministerstva vnútra SR takmer dvojhektárový pozemok popri 
hlavnej ceste v smere od kúpaliska na Bardejov. 

Prečo ministerstvá vnútra a fi nancií nechcú 
Svidníku predať pozemok pri Aquaruthenii?

„Je to veľmi dobrý krok a chcem 
pochváliť, že sme do toho išli a že 
sa to podarilo,“ ocenil poslanec Ján 
Hirčko. „Teším sa, že do majetku 
mesta konečne aj niečo pribúda. 
Tento pozemok od Ministerstva 
vnútra SR kupujeme za účelom 
poskytovania všeobecne prospeš-
ných služieb,“ reagovala primátorka 
Marcela Ivančová a jej slová, ako aj 
slová poslanca Jána Hirčka neostali 
bez povšimnutia. „Je nemiestne pri-
pisovať si zásluhy za niečo, čo sa 
urobilo ešte v minulom volebnom 
období,“ zdôraznil poslanec Peter 
Pilip, ktorý bol v predošlom volebnom 
období viceprimátorom Svidníka a 
na snahe získať pozemok od Minis-
terstva vnútra do vlastníctva mesta 
pracoval aj s vtedajším primátorom 
Jánom Holodňákom. „Ďakujem 
všetkým, ktorí pomohli. Ono to 
nie je o tom, že si niekto pripisuje 
zásluhy, ale všetkým spoločne 
nám predsa ide o dobrú vec. Preto 
naozaj treba poďakovať všetkým, 
ktorí pomohli,“ zareagoval ešte Ján 
Hirčko. 
  No a dnes je, žiaľ, situácia iná. Hoci 
má mesto v rozpočte meste z banko-
vého úveru vyčlenených 12 500 eur 
na kúpu pozemku, všetko je inak. 
„Mesto Svidník požiadalo Minis-
terstvo vnútra SR o odkúpenie po-
zemku a táto zmluva už bola pred 
podpisom. Po administratívnej 
kontrole na Ministerstve fi nancií 
SR prišlo zamietavé stanovisko 
bez udania dôvodu,“ vysvetlila 
situáciu s pozemkom PR manažérka 

mesta Svidník Kristína Tchirová. „Vo 
všeobecnosti nebol predmetný 
prevod schválený Ministerstvom 
fi nancií Slovenskej republiky z dô-
vodu, že kupujúci (mesto Svidník) 
relevantne nevedelo preukázať 
dodržanie účelu využitia predmetu 
prevodu, ku ktorému sa v zmluve 
zaviazalo, a to zriadeniu verejného 
parkoviska,“ reagoval na naše otáz-
ky hovorca Ministerstva fi nancií Pavol 
Kirinovič, podľa ktorého vzhľadom na 
skutočnosť, že išlo o tzv. priamy pre-
daj majetku štátu za zvýhodnených 
podmienok do vlastníctva mesta, bolo 
mesto povinné sa v zmluve zaviazať k 
dodržaniu konkrétneho účelu, ktorým 
môže byť poskytovanie všeobecne 
prospešných služieb alebo výstavba 
verejnoprospešnej stavby.
   „Mesto Svidník ako kupujúci sa 
zaviazalo, že na predmetom po-
zemku zriadi verejné parkovisko. 

Podľa územnoplánovacej doku-
mentácie, ktorú nám predložilo 
Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky, ktorou mal byť preuká-
zaný účel využitia predmetu pre-
vodu, bol predmet prevodu určený 
na „Rekreačné územie, plochy 
športu a telovýchovy (kód 501).“ 
Teda nebol určený na zriadenie 
verejného parkoviska,“ podotkol 
hovorca Ministerstva fi nancií Pavol 
Kirinovič a vedenie Svidníka opakuje, 
že o predmetný predmetný pozemok 
má stále záujem. „Potvrdili sme to 
aj novou žiadosťou a prostriedky 
sú na tento účel vyčlenené. Ve-
ríme, že teraz už toto odkúpenie 
bude úspešné, bolo by prínosom 
pre mesto a občanov. Využitie po-
zemku v prvých rokoch je viazané 
legislatívou na verejne prospešné 
využitie, ako napr. parkovisko. V 
budúcnosti by bolo možné tento 
pozemok využiť aj na iný účel,“ 
povedala Kristína Tchirová, no to, 
na aký účel by pozemok mohol byť 
využitý v budúcnosti neuviedla. 
  Podľa stanoviska Ministerstva 

fi nancií SR sa však môže zdať, že 
práve táto nejasnosť môže byť pri 
defi nitívnom odklepnutí predaja po-
zemku mestu problémom. „Samotný 
pozemok, ktorý bol predmetom 
prevodu, mal výmeru 19 948 m2 
a tvoril viac ako 1/3 celej plochy 
(zóny) určenej na rekreačné úze-
mie, plochy športu a telovýchovy. 
Ak by sa na príslušnom pozemku 
zriadilo verejné parkovisko (napr. 
ako príslušenstvo k športovis-
kám), záber tohto parkoviska (19 
948 m2), by bol vzhľadom na jeho 
veľkosť v takom rozsahu, že by 
nebolo možné dodržať účel podľa 
územnoplánovacej dokumentácie 
(rekreačné územie, plochy športu 
a telovýchovy). 
  Zároveň by bol nelogické, aby 
taká veľká plocha bola vyhradená 
pre verejné parkovisko pre danú 
zónu (rekreačné územie, plochy 
športu a telovýchovy), a to aj s 
poukazom na skutočnosť, že v 
príslušnej zóne sa už v čase pre-
vodu nachádzalo niekoľko plôch 
určených na parkovanie,“ ozrejmil 
celú situáciu v stanovisku pre naše 
noviny hovorca Ministerstva fi nancií 
SR Pavol Kirinovič. 
  Dodajme ešte, že o téme kúpy po-
zemku od Ministerstva vnútra SR sa 
hovorilo aj na nedávnom zasadnutí 
Mestskej rady vo Svidníku. Mestský 
poslanec Ján Hirčko sa podľa zápis-
nice z rokovania Mestskej rady 7. 
septembra zaujímal, v akom štádiu je 
odkúpenie pozemku od MV SR.   
  Primátorka mesta podľa zápisnice 
informovala, že nakoľko bola žiadosť 
zamietnutá, tak mesto Svidník podalo 
novú žiadosť o odkúpenie pozemku od 
MV SR. No a všetko ostatné sme už 
uviedli vyššie.                             (ps)
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  Oblasť fi nancií a poisťovníctva mu nie je cudzia. Pred časom 
však prešiel syndrómom vyhorenia a tak začal hľadať vlastnú 
identitu. Dnes je biznis trénerom, mentorom a koučom. Prináša-
me vám rozhovor so Svidníčanom Tomášom Kromkom, ktorý je 
expertom na vedenie rozhovoru. Je aktívny v jedinečnom youtu-
bovom projekte Cesta za úspechom, ktorý je zameraný na živé 
rozhovory s ľuďmi. S tými, ktorí sú úspešní, v tom čo robia. 

Svidníčan Tomáš Kromka stojí za zaujímavým 
projektom pod názvom Cesta za úspechom

  Poďme však pekne po poriadku. 
Svidníčana Tomáša Kromku ľudia po-
znajú prevažne z oblasti poisťovníctva. 
Čomu sa venuje aktuálne? „Momen-
tálne sa venujem hlavne vzdelávaniu, 
keďže som lektor manažérskych 
zručností v nadnárodnej poisťovacej 
spoločnosti. Na starosti mám rozvoj 
hlavne mäkkých zručnosti, teda „soft 
skills“ u manažérov tejto spoločnosti. 
Jedná sa o široký záber zručností, 
ktoré by mal manažér ovládať, ak 
chce špičkovo zvládnuť každodennú 
náročnú manažérsku prácu. 
  Jedná sa hlavne o komunikačné 
zručnosti, networkingové zručnosti, 
práca so stresom, riešenie konfl iktov, 
asertivita, vyjednávanie, schopnosť 
sebareflexie, empatia, strategické 
plánovanie a vyhodnocovanie, a po-
dobne,“ ozrejmil Tomáš Kromka.  
  Svidníčan Tomáš Kromka je aktuálne 

biznis trénerom, mentorom a koučom.   Čo to teda je? „K mojej práci patrí 
lektorská a teda vzdelávacia činnosť, kde učíme spolu s kolegami manažé-
rov jednotlivým zručnostiam, ktoré s nimi následne trénujeme na rozličných 
modelových situáciách, pretože tréning robí majstra. To je práca trénera. 
Mentoring je odborná činnosť radcu v problematike, v ktorej ste vy sám 
odborník. Keďže vo fi nanciách pracujem už veľmi dlhé obdobie a množstvo 
skúseností je dostatočné do tej miery, že viem byť jednotlivým manažérom 
aj ako radca v riešení jednotlivých manažérskych situácií alebo pri plnení 

manažérskych úloh. 
  Kouč sa často mýli s kaučom, čo je tréner. Kouč je expertom na vedenie 
rozhovoru za použitia presne cielených otázok. Rozhovor sa vedie v pozícii 
partnera, rozvíja vlastné zdroje klienta, podnecuje premýšľanie a dopomáha 
sa klientovi jasnejšie uvedomiť si súvislosti a jeho silné stránky. Kouč pomáha 
svojmu klientovi k dosiahnutiu určitého cieľa cez prekonávanie vnútorných 
bariér. Koučing je dnes považovaný za jeden z najlepších spôsobov, ako 
zlepšiť svoju osobnú a profesionálnu efektívnosť a vyriešiť akúkoľvek životnú 
situáciu bez toho, aby ste museli hneď navštevovať psychológa. 
  Krásne popísala úlohu kouča moja lektorka v Business coaching college v 
Bratislave. „Kouč je ten, ktorý svieti na miesta, na ktoré klient pre veľkú tmu 
nevidí“. Dnes sa viete stretnúť s rozličnými pododvetviami koučingu ako je 
mentálny koučing, life koučing, tímový koučing alebo napríklad biznis koučing,“ 
doplnil Tomáš Kromka.
  Práve tento Svidníčan stojí za zaujímavým projektom pod názvom Cesta za 
úspechom. O čo ide? „Je to youtubový projekt zameraný na živé rozhovory s 
ľuďmi, ktorí sú úspešní v tom čo robia a o ľuďoch, ktorí im s tým pomáhajú. Je 
to jedinečný projekt svojho druhu na Slovensku, pretože cieľom je odhaľovať 
esenciu úspechu jednotlivých respondentov cez neskreslené živé rozhovory 
bez akejkoľvek cenzúry alebo úpravy. 
  Tak vzniká ucelený a pravdivý obraz o mojich hosťoch. Ten slúži zároveň 
ako ich videovizitka. Cieľom projektu je okrem hľadania esencie úspechu aj 
predstavenie hodnotových a inšpiratívnych ľudí, ktorých som mal možnosť 
spoznať a ich nazeranie na svet. Projekt slúži aj ako zber údajov a dát pre 
moju pripravovanú knihu s rovnakým názvom. K tejto aktivite ma inšpirovali 
moje stretnutia s týmito ľuďmi a potreba, podeliť sa o rovnaké zážitky, akými 
som bol obdarený pri stretnutiach s nimi. Dlho som rozmýšľal ako urobím 
rozhovory s ľuďmi po celom Slovensku a práve korona mi priniesla túto 
možnosť, ktorá by ma pred tým vôbec nenapadla. Online svet mi otvoril viac 
možností ako som očakával.“
  Svidníčan Tomáš Kromka ma už na svojom konte niekoľko úspešných roz-
hovorov. Niektoré pre Podduklianske novinky spomenul. „Je ťažko vybrať, 
pretože sa jednalo o naozaj veľmi silne hodnotovo nastavených ľudí a každý 
z nich odovzdal vo svojom rozhovore veľmi veľa nápadov, životných skúse-

Tomáš Kromka stojí za zaují-
mavým projektom pod názvom 
Cesta za úspechom. Ide o yo-
utubový projekt zameraný na 
živé rozhovory s ľuďmi, ktorí sú 
úspešní v tom čo robia a o ľu-
ďoch, ktorí im s tým pomáhajú
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Svidníčan Tomáš Kromka stojí za zaujímavým 
projektom pod názvom Cesta za úspechom

ností a rád pre tých, ktorí si vypočuli 
akýkoľvek rozhovor. 
  Určite veľmi príjemný bol rozhovor 
s Ľubošom Maliňákom, ktorý pochá-
dza zo Svidníka a je majster sveta v 
kulturistike a súčasne jeho telo zdobí 
najprestížnejšiu kulturistickú trofej a 
to trofej Mr Olympia. V posledných 
dňoch sme mali možnosť sledovať 
proces s Mariánom Kotlebom, kde 
ako znalec vystupoval môj ďalší hosť, 
historik SAV Jakub Drábik. 
  Dnes, keď čítam, ako ho skupina 
ľudí na sociálnych sieťach označuje 
ako toho „zlého“, čo škodí Kotlebovi, 
tak určite 
si pozrite 

rozhovor s Kubom a zistíte, že je to príjemný, 
láskavý a veľmi vzdelaný človek a nie je žiaden 
slniečkár ani politik. 
  Mohol by som takto prechádzať hosťa za 
hosťom a každý je veľmi hodnotný, tak ako môj 
zatiaľ posledný hosť Jano Laco. Náš úspešný 
hokejový brankár a držiteľ poslednej striebornej 
medaily z MS v hokeji. V tomto rozhovore sme sa 
bavili ako je možné sa stať za jeden rok z bran-
kára druholigového tímu, najlepším brankárom 
šampionátu? 
  Úžasní hostia a úžasní ľudia. Ak budete chcieť 
vidieť niektorý z rozhovorov, stačí si na youtube 
nájsť kanál „Cesta za úspechom“ alebo navštíviť 
moju webovú stránku www.tomaskromka.sk a do-
zviete sa viac. Keďže len začínam, budem určite 
rád aj za označenie tlačidla odber, čím podporíte 
tento kanál, aby ďalej rástol. Zatiaľ je tento projekt 
viac sledovaný na facebooku, kde má sledovanosť 
live medzi 800 až 5600 divákov, no snažím sa ho 

viac propagovať práve na youtube, kde sa k rozhovorom viete dostať kedy-
koľvek a kdekoľvek bez obmedzení,“ predstavil Tomáš Kromka.
  Ako sme už v úvode spomínali Tomáš Kromka je známy najmä z oblasti 
poisťovníctva a tak to vyzerá, že k svojmu povolaniu pridal ďalšia oblasti 
realizácie. „Nie, stále som v oblasti fi nancií, len som zmenil svoje zameranie 
na sféru vzdelávania, práve preto, že som si pred časom prešiel syndrómom 
vyhorenia a následného hľadania vlastnej identity. S touto svojou časťou života 
som sa rozhodol pred rokom podeliť s novinárkami z časopisu Forbes a tie ho 
následne zahrnuli do svojho knižného bestselleru Nevyhorení. 
  Projekty na ktorých sa dnes podieľam veľmi úzko súvisia s tým, čo robím a 
jednou z oblastí, ktorej sa venujem je aj online marketing a vytváranie vlastnej 
biznis značky. Takmer hotové je aj školenie venované práve problematike 
vyhorenia. Takže stále som v obore poisťovníctva, aj keď viac doširoka a 
inak ako pred tým. Proste viac v pohode a bez tlaku,“ uzavrel Svidníčan 
Tomáš Kromka. 

 (pn)Posledný hosť Jano Laco. Náš úspešný hokejový brankár a 
držiteľ poslednej striebornej medaily z MS v hokeji 

  V boji proti koronavírusu by mohli pri výpadku zdravotníckeho 
personálu pomôcť okrem armády aj študenti stredných zdravot-
níckych škôl. Aj touto témou sa zaoberal Krízový štáb PSK na 
svojom stredajšom rokovaní. 

PSK plánuje opäť vyčleniť internáty pre zdravotníkov
Slúžiť budú aj armáde, ktorá prišla zdravotníkom na pomoc

  Na Úrade PSK v stredu 14. októbra zasadal krízový štáb. Zaoberal sa epide-
miologickou situáciou a činnosťou v organizáciách vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti. Na zasadnutí Krízový štáb PSK konštatoval, že po nástupe žiakov 
stredných škôl na dištančnú formu štúdia, budú do konca týždňa vyprázdnené 
školské krajské internáty. 
  Župa je od ďalšieho týždňa pripravená poskytnúť ubytovanie pre zdravotníkov 
a armádu, ktorí prišli do kontaktu s pozitívne testovanými pacientmi a nechcú 
ohroziť svojich príbuzných. Karanténne ubytovanie by malo byť pre nich k 
dispozícii v ubytovni na SOŠ technickej na Kukučínovej ulici v Poprade. V 
prípade požiadavky budú vyčlenené kapacity aj v ubytovni Strednej odbornej 
školy drevárskej vo Vranove nad Topľou a na internáte SOŠ polytechnickej a 
služieb vo Svidníku, rovnako ako počas prvej vlny pandémie.
  Zdravotníkom by okrem armády mohli prísť na pomoc aj študenti stredných 
zdravotníckych škôl v Prešovskom kraji. Podľa vedúceho odboru školstva 
PSK Jána Furmana, je aktuálne 274 žiakov v poslednom, štvrtom ročníku. 
„Tí by mohli byť k dispozícii najmä pri triáži pacientov. A to v prípade 
výpadku personálu v zdravotníckych, ale aj sociálnych zariadeniach. O 
pomoc s posilnením zdravotníckych kapacít z radov študentov chceme 

požiadať aj Prešovskú univerzitu v Prešove,“ upresnil predseda PSK 
Milan Majerský. 
  Aktuálne župa eviduje pozitívne testovaných zamestnancov, aj prijímateľov 
vo svojich zariadeniach sociálnych služieb. V Domove pre seniorov v Starej 
Ľubovni sú momentálne nakazení štyria zamestnanci a traja prijímatelia. Po 
jednom prípade pozitivity u zamestnancov eviduje samospráva v Senior dome 
Svida vo Svidníku a v CSS Vita Vitalis v Prešove. 
  V ZSS Egídius na ulici 29. Augusta v Bardejove potvrdili testy ochorenie u 
dvoch prijímateľov sociálnej služby, aktuálne sú v domácej karanténe. Zaria-
denie už od pondelka opäť poskytuje prevádzku ambulantnej formy. V DSS 
v Stropkove je pozitívnych sedem zamestnancov a jeden prijímateľ. Župa 
momentálne eviduje zariadenia v červenej zóne v Starej Ľubovni, Stropkove 
a Bardejove.  
Ako konštatoval Krízový štáb PSK, prímestská autobusová doprava premáva 
v bežnom režime, situáciu však bude samospráva monitorovať. Za prísnych 
hygienických a protiepidemiologických opatrení sú naďalej otvorené knižnice, 
múzeá a galérie. Platia pre nich rovnaké pravidlá ako pre prevádzky, teda 
dodržiavanie 15 metrov štvorcových na jednu osobu. Divadlá dnes odohrajú 
svoje posledné predstavenia, od zajtra sa budú snažiť priblížiť návštevníkom 
cez online priestor.  V závere stretnutia Krízový štáb PSK deklaroval, že sa-
mospráva je pripravená na druhú vlnu koronavírusu a má dostatočný počet 
osobných ochranných pracovných prostriedkov. 

Lea Heilová, oddelenie komunikácie a propagácie
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  Síce anonymne, no za to s pomerne závažnými informáciami 
sa pred pár dňami na poslankyňu Mestského zastupiteľstva vo 
Svidníku Katarínu Sivákovú obrátil pisateľ, ktorý o sebe tvrdí, že 
je zamestnancom svidníckej nemocnice. Keďže ide o anonym-
ný list, mestská poslankyňa ho na uverejnenie neposkytla, no 
uviesť treba aj to, že na vedomie bol podľa textu v liste zaslaný 
aj primátorke Svidníka.

Ako je to s odchodom lekára - kardiológa zo svidníckej nemocnice?

  Anonymný pisateľ podľa slov poslankyne Kataríny Sivákovej upozorňuje na 
situáciu v nemocnici, ktorú podľa neho ohrozuje odchod lekárov. Konkrétne 
spomína lekárku z Neurologického oddelenia a kardiológa MUDr. Bojčíka. 
  Poslankyňa svidníckeho Mestského zastupiteľstva Katarína Siváková sa preto 
obrátila na riaditeľa Nemocnice arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku, patriacej 
do siete nemocníc Svet zdravia Slavka Rodáka. „MUDr. Peter Bojčík patrí 
k výborným špecialistom s profesionálnym a ľudským prístupom. Sme 
veľmi radi, že pôsobil vo svidníckej nemocnici a staral sa o našich pacien-
tov. Pán doktor sa rozhodol ukončiť svoj pracovný pomer vo svidníckej 
nemocnici zo súkromných dôvodov, čo, samozrejme, plne rešpektujeme. 
Naďalej však spoločne plánujeme pokračovať v spolupráci pri realizácii 
špecializovaných výkonov, prípadne odbornej konzultácie,“ informoval 
mestskú poslankyňu Slavko Rodák, ktorá po súhlase riaditeľa poskytla jeho 
vyjadrenia aj na uverejnenie pre čitateľov našich novín. 
  Podľa slov Slavka Rodáka kardiologických pacientov prevezme od novembra 
do ambulantnej starostlivosti kardiológ, ktorý dlhé roky pôsobí na oddelení 

vnútorného lekárstva nemocnice 
Svidník, MUDr. Viliam Šinal. „Časť 
pacientov, ktorí nevyžadujú špe-
cializáciu kardiológa, ale inter-
nistu, prevezme lekár ambulancie 
vnútorného lekárstva. O ďalších 
podrobnostiach týkajúcich sa 
ordinačných hodín kardiologickej 
ambulancie budeme pacientov 
čoskoro informovať. 
  Aktuálne môžu kardiologickí 
pacienti kontaktovať ambulanciu 
vnútorného lekárstva, ktorá je plne 
pripravená sa o nich postarať. 
  Ambulancia sa nachádza na  
prízemí  poliklinického pavilónu 
C (tá istá chodba, ako umiestnenie 
kardiologickej ambulancie). Te-
lefonický kontakt na ambulanciu 
vnútorného lekárstva: 054 / 78 60 
555,“ tlmočila mestská poslankyňa 
Katarína Siváková informácie od 
riaditeľa svidníckej nemocnice Slav-
ka Rodáka. 

(ps) 
Riaditeľ svidníckej nemocnice 

Slavko Rodák

  Termín pre podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 
2019 sa blíži. Daňové priznanie musia daňovníci podať a daň aj 
zaplatiť do 2.11.2020. Daňovníci majú stále možnosť poukázať 
aj podiel zo zaplatenej dane, tzv. dve percentá a podporiť svoju 
nadáciu, občianske združenie či neziskovú organizáciu. 

Daňové priznanie musia daňovníci podať a daň aj zaplatiť do 2. novembra 

  2. november - to je konkrétny termín pre podanie daňového priznania a 
zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok. Daňové 
priznanie za minulý rok je do 2.11.2020 potrebné 
nielen odovzdať, ale do rovnakého termínu sa musí 
daň aj zaplatiť. 
  Finančná správa podá pomocnú ruku tým daňovní-
kom, ktorí nebudú mať na zaplatenie dane. V prípade 
nepriaznivej fi nančnej situácie môžu daňovníci požia-
dať správcu dane o povolenie odkladu platenia dane 
alebo platenie dane v splátkach. V takomto prípade 
však musia správcu kontaktovať okamžite a nečakať 

až na splatnosť dane (2.11.2020). 
  Fixné termíny platia aj pre darovanie podielu zaplatenej dane, tzv. dvoch 
percent. Daňovníci, ktorí budú podávať daňové priznanie, môžu prostred-
níctvom daňového priznania poukázať aj podiel zo zaplatenej dane priamo 
v daňovom priznaní. Tretí sektor tieto fi nancie dostane do troch mesiacov, 
teda do 31.1.2021. Viac času majú zamestnanci. 
  Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, musí vystaviť potvrdenie o zaplatení 
dane najneskôr do polovice novembra a zamestnanec tak môže darovať dve 

percentá podaním samostatného vyhlásenia o pou-
kázaní podielu spolu s týmto potvrdením najneskôr 
do 30.11.2020. Tretí sektor následne dostane tieto 
fi nancie do konca februára 2021.
  Finančná správa s cieľom čo najviac pomôcť daňov-
níkom pri plnení si ich daňových povinností rozšíri na 
konci mesiaca aj úradné hodiny na daňových úradoch 
a aj call centre. 

 (pn)

  V dňoch 9. a 10. októbra sa v remeselnej dielni Podduklianskeho 
osvetového strediska vo Svidníku, v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho kraja, uskutočnil pre záujemcov 
o textilné remeselné techniky workshop zameraný na mokré a 
suché plstenie vlny. 

Technika plstenia je najstaršou textilnou technikou

  Technika plstenia je najstaršou textilnou technikou, ktorou sa zhotovovali 
textilné výrobky bez ďalšieho zošívania a tvarovania. Plstený textil mal dobré 
izolačné vlastnosti proti chladu. Na území Slovenska sa plstenie používalo 
pri výrobe klobúkov a obuvi. Vlákna sa rozmiestnili do rovnomernej vrstvy a 
najskôr sa zaplsťovali tlakom ruky nasucho. Potom sa vrstva vlny zabalila do 
tkaniny a zaplsťovala sa namokro miesením, ohýbaním a váľaním. 
  Technika plstenia sa prestala používať v 50. rokoch a splsťovanie v 60. rokoch 
20. storočia. Začiatkom 21. storočia objavili sa viaceré aktivity smerujúce k 
opätovnému využitiu vlny.  Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku  v 
rámci projektu Tradičné remesla  prostredníctvom workshopov ponúklo záu-
jemcom o remeselnú výrobu možnosť naučiť sa postupy a techniky plstenia 
a zaplsťovania. 

Lektorkou workshopu bola Emília Rudincová, 
ktorá sa venuje aj vlastnej výtvarnej tvorbe z 
ovčej vlny. Technikou suchého plstenia merino 
vlny si účastnícky workshopu vyrobili nádherné 
taštičky, obaly na mobily, ale aj brošničky a 
kabelky. 
  Záujem bol aj o tvorbu šálov, šatiek a ob-
rázkov vytvorených  mokrým plstením vlny. 
Touto technikou si účastníčky farebnou vlnou 
naplstili na podkladový materiál - fačovinu 
rôzne motívy.
  Workshop bol realizovaný vďaka projektu 
Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a as-
tronómii, podprojekt:  Tradičné remeslá. Tento 
projekt bol podporený z verejných zdrojov 
poskytnutých Fondom na podporu umenia.

 J. Potomová
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  Na septembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo 
Svidníku sa poslanci zaoberali aj návrhom z dielne mesta Svid-
ník o zámere na vybudovanie Zariadenia pre seniorov, ktorého 
súčasťou má byť aj Denný stacionár. Vzniknúť má v budove 
niekdajšej Strednej priemyselnej školy odevnej vo Svidníku, 
ktorý pred pár rokmi mesto získalo zámenou za inú budovu od 
Prešovského samosprávneho kraja. 

Poslanec Ján Vook o novodobom trende bývania pre svidníckych seniorov

INÁ MOŽNOSŤ AKO SA POSTARAŤ O SENIOROV   
  Projektant plánovaného mestského Zariadenia pre seniorov hovorí o pred-
pokladaných nákladoch na výstavbu Zariadenia pre seniorov vo výške zhruba 
1,5 milióna eur. Viacero mestských poslancov k tejto tému kládlo množstvo 
otázok a jedným z nich bol aj poslanec Ján Vook. Ten napríklad načrtol aj inú 
možnosť, akou by sa mesto mohlo postarať o seniorov. 
  Podľa neho ide o zámer, ktorý na Slovensku dostane zelenú už vo februári 
2021. Vyhlasovateľom projektu je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky a ide o Operačný program Ľudské zdroje. Tento projekt je 
podľa informácií, ktoré poskytol mestský a krajský poslanec Ján Vook, pripra-
vený pre menej rozvinuté regióny. Žiadateľmi môžu byť: cirkevná organizácia, 
obec, mesto, samosprávny kraj. „Naše mesto spĺňa všetky podmienky na 
podanie projektu na tento typ rodinného bývania pre našich seniorov 
odkázaných na zdravotnú a sociálnu pomoc. Sú mestá a obce, ktoré už 
v minulosti žiadali fi nancie a táto služba je už poskytovaná ich obyva-
teľom. Celý tento zámer sa realizuje s 5% spolufi nancovaním mesta a 
95% spolufi nancovaním štátu. 
  Dokonca je možnosť požiadať aj o nákup interiérového vybavenia, 
výbavu kuchyne a samotnú kúpu automobilu. Ja, ako poslanec mesta, 
či kraja a hlavne občan mesta Svidník si uvedomujem problém starnutia 
obyvateľstva v našom meste a regióne pod Duklou. V rámci mojej práce 
ako manažér kvality v sociálnej oblasti viem si takúto novodobú posky-
tovanú službu predstaviť aj v našom meste Svidník,“ vyhlásil poslanec 
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Ján Vook, ktorý zároveň pôsobí aj ako 
poslanec Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. 
 Cieľom projektu, ktorý v krátkosti predstavil aj na zasadnutí svidníckeho 
mestského parlamentu, je zefektívnenie poskytovania sociálnych služieb 
komunitného charakteru v meste Svidník, a to zriadením nového zariadenia 
Centra sociálnych služieb vo Svidníku (CSS), ktoré bude poskytovať sociálne 
služby v zmysle zákona o Sociálnych službách v zariadení pre seniorov alebo 
zariadení opatrovateľskej služby pobytovou formou rodinného typu vhodne 
kombinované s poskytovaním služieb denného centra, či denného stacionára 
podľa potrieb občanov mesta. Služby denného centra alebo denného stacio-
nára by podľa Jána Vooka boli poskytované na zabezpečenie starostlivosti o 
občanov počas celého dňa za predpokladu, že ešte nepotrebujú umiestnenie 
v pobytovom zariadení a dovŕšili dôchodkový vek alebo majú ťažké zdravotné 
postihnutie, či nepriaznivý zdravotný stav.

PROSTREDIE ČO NAJVIAC 
PODOBNÉ RODINNÉMU PROSTREDIU 

  „Prioritou tohto projektu je poskytovať takú kvalitu sociálnej služby, 
aby prostredie, v ktorom budú 
prijímatelia sociálnej služby  bý-
vať, bolo čo najviac podobné ich 
rodinnému prostrediu, kde bude 
možné poskytovať starostlivosť 

každému prijímateľovi ako individualite, prihliadajúc na jeho osobnosť 
a zabehnutý životný režim. 
  Preto takéto centrum s pobytovými sociálnymi službami by tvorili 2 
nízkokapacitné objekty pre ubytovanie max. 12 prijímateľov v jednom 
objekte, čo je ideálne na splnenie aj podmienky komunitného charakteru 
poskytovania služby a je v súlade s novodobým trendom poskytovania 
sociálnych služieb,“ opísal zámer Ján Vook a zdôraznil, že v takomto za-
riadení na komunitnej úrovni sa poskytuje služba kvalitnejšie, pretože každý 
pracovník má neporovnateľne viac možností na starostlivosť o menší počet 
prijímateľov v porovnaní s veľkokapacitnými ústavnými zariadeniami a zároveň 
bude udržiavanie kvalitných životných podmienok a vysoká úroveň kvality 
poskytovaných služieb zariadenia zabezpečovaná a kontrolovaná systémom 
manažérstva kvality poskytovaných služieb. „Vidíme sami, že aj aktuálna 
situácia ohľadom pandémie COVID 19 by v takom systéme bývania 
umožnila oddelené bývanie personálu, kde by sa minimalizovalo riziko 
prenosu nákazy,“ podotkol poslanec Ján Vook a v rozhovore pre naše noviny 
predostrel aj konkrétny zámer na podmienky Svidníka. 

PREDOSTREL KONKRÉTNY ZÁMER 
„V skratke: jeden objekt - dvojdomček pre 12 prijímateľov sociálnej služ-
by v celoročnej prevádzke, 12 prijímateľov ambulantnej služby v dennej 
prevádzke a k tomu vieme zapracovať aj iné druhy sociálnej služby, ktoré 
v našom meste chýbajú. To všetko iba za 5% spolufi nancovania mesta. 
Na začiatok by sme mohli žiadať dva takéto objekty, čím by sme videli 
efektívnosť naplnenia tejto služby v meste. Vhodná lokalita by mohla byť 
napr. aj pri Aquaruthenii, kde mesto rokuje o pozemok s Ministerstvom 
vnútra SR alebo pri heliodrome,  kde by sa takýchto dvojdomčekov 
zmestilo minimálne 10.“
  Poslanec Mestského zastupiteľstva Ján Vook tvrdí, že tento zámer navr-
huje aj v súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Svidník na 
roky 2016 - 2022, nakoľko jednou z jeho priorít pre cieľovú skupinu osôb so 
zdravotným postihnutím a seniorov je zvýšiť dostupnosť a kvalitu sociálnych 
služieb. Jednou z možností, ako to docieliť, je podľa jeho vyjadrení podporovať 
zriadenie nových pobytových zariadení pre seniorov a osoby so zdravotným 
postihnutím - deinštitucionalizovať sociálne služby. „Podľa môjho názoru je 
tento zámer ekonomicky neporovnateľne prijateľnejší s tým, čo vedenie 
mesta pripravuje v priestoroch bývalej strednej školy odevnej. Rekonštruk-
cia tejto budovy je podľa predbežnej ceny projektanta cca 1,6 mil. - 1,7 
mil. €. Tento projekt neobsahuje interiérové vybavenie, čím vzniká ďalší 
a nie malý fi nančný náklad. 
 Aj keď vedenie mesta sa snaží o získanie fi nancií zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania, podľa slov primátorky bez úroku, ale aj tak sa splátka 
premietne v navýšení poplatku za sociálnu službu pre tých, ktorí takúto 
službu budú využívať,“ upozornil Ján Vook, podľa ktorého je na zamyslenie 
a hlbšiu analýzu hneď viacero otázok. 
  Čo napríklad v prípade, ak nebude vyťaženosť tohto zariadenia 40 lôžok a 
bude v zariadení iba napr. 10 prijímateľov, kto bude doplácať splátku do ŠFRB? 
Prijímateľ? Občan mesta? Alebo sa potom táto poskytovaná služba ocitne v 
rukách súkromníka? Koľko bude musieť za túto službu prijímateľ doplácať? 
Aké budú náklady na réžiu takéhoto zariadenia, na zamestnancov a energie? 
Aká bude mesačná výška splátky úveru? Koľko fi nančných prostriedkov bude 
ešte potrebných navyše na interiérové vybavenie, vybavenie kuchyne, terénne 
úpravy, atď..? 
  Kládol si otázky Ján Vook a upozornil aj na to, že vybudovaním vlastného 
mestského zariadenia sa mesto nezbavuje povinnosti platiť za svojich občanov 

fi nančné príspevky iným poskytovate-
ľom soc. služieb, u ktorých sú občania 
mesta Svidník umiestnení (tak ako 
občan má právo si slobodne vybrať po-
skytovateľa a zariadenie, kde chce byť 
umiestnený). „No a tu môže vzniknúť 
paradoxná situácia, že mesto bude 
mať vlastné zariadenie, nebude ob-
sadené, bude musieť splácať splátku 
ŠFRB a pritom bude musieť platiť 
iným zariadeniam, v ktorých budú 
umiestnení jeho občania. Zvládne to 
mesto Svidník, keď si na to netrúfajú 
oveľa väčšie mestá?,“ uzavrel otáz-
kou náš rozhovor mestský a krajský 
poslanec Ján Vook.                       (ps)
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   Keď to v júni navrhoval poslanec Ján Vook, väčšinový po-
slanecký klub pre Svidník to odmietol. V septembri rovnaký 
návrh z dielne mesta už schválili. Politikárčenie vo svidníckom 
mestskom parlamente sa prejavilo naplno. 

O zníženie nájmu zatiaľ požiadali piati podnikatelia, ich mená mesto nemôže zverejniť

   Spokojní však môžu byť tí podni-
katelia, ktorí majú svoje prevádzky v 
mestských priestoroch. Ministerstvo 
hospodárstva SR poskytne príspevok 
nájomcom za nájomné v takej výške, 
v akej poskytne prenajímateľ úľavu 
na nájomnom. 
   „To znamená, že ak prenajímateľ 
poskytne úľavu na nájomnom vo 
výške 50%, potom aj štát refunduje 

nájomcom nájomné vo výške 50% a 
nájomcovi tak vznikne úľava na ná-
jomné v plnom rozsahu,“ konštatovalo 
vedenie Svidníka, ktoré tak navrhlo 
schváliť zníženie nájomného za ne-
bytové priestory vo vlastníctve mesta 
Svidník o 50 % počas doby úplného 
uzatvorenia jednotlivých prevádzok 
pre nájomcov, ktorých právo užívať 
predmet nájmu vzniklo najneskôr od 

1. februára 2020 a užívanie predmetu 
nájmu bolo v súvislosti so zame-
dzením následkov šírenia choroby 
COVID-19 opatreniami príslušných 
orgánov znemožnené uzavretím 
predmetu nájmu. 
   „Dotkne sa to 16 nájomcov a celko-
vé zníženie príjmov rozpočtu mesta 
Svidník z nájmu nebude viac ako 2 
000 eur,“ konštatovalo sa v dôvodovej 
správe. 
   Nás preto zaujímalo, koľkí podni-
katelia už možnosť zníženia nájmu 
využili a rovnako sme chceli vedieť aj 
to, o akých podnikateľov pôsobiacich 

v mestských priestoroch ide. 
   „K dnešnému dňu evidujeme piatich 
podnikateľov so žiadosťou o odpus-
tenie nájmu. Mesto Svidník nemá 
súhlas podnikateľov na poskytovanie 
bližších informácií o jednotlivých žia-
dateľoch. Keďže termín podávania 
je do konca novembra 2020, radi 
poskytneme po uzatvorení podáva-
nia žiadosti sumárne informácie ako 
napr. počet žiadostí, či celkovú sumu, 
ktorá bude na nájomnom odpustená 
mestom Svidník,“ odpovedala nám 
PR manažérka mesta Svidník Kristína 
Tchirová.                                     (ps)

SEKRETARIÁT:                 
   Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, 
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačivá OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk          

ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 11. kola 6. ligy dospelých OOFZ
   Vzhľadom na účinnosť nariadenia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR 
zo dňa 12.10.2020, OOFZ Svidník od 13.10.2020 prerušuje všetky plánované 

stretnutia 6.ligy dospelých v jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 do 
odvolania. O prípadných termínoch odohrania týchto stretnutí sa rozhodne 
na základe vývoja situácie v súvislosti s rizikom prenosu koronavírusu a na 
základe ďalších opatrení Ústredného krízového štábu SR.
   Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny 
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je 
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbaloveklu-
by.sk                                                                                        OOFZ Svidník

Úradná správa č. 14 zo dňa 15. októbra 2020

   Tohtosezónny debut absolvovali 
v uplynulú sobotu aj volejbalisti TJ 
Slávia Svidník, v regionálnom derby 
ich čakal silný Prešov. Keďže sa 
kvôli prísnym nariadeniam musí hrať 
bez divákov, tí mohli zápas sledovať 
akurát tak vďaka internetu a prenosu 
na stránke svf.sk 
   Domáci sa po karanténe ešte nedo-
stali do formy a s favoritom nezískali 
ani jeden set. Prvé dve dejstvá vy-
zneli jasne pre hostí, v treťom viedol 
Svidník 23:19, ale nezvládol záver a 
Prešov napokon vyhral 28:26. 
   Prvý zápas vo svidníckom drese 
odohral smečiar Michal Petráš, ktorý 
si pripísal 14 bodov, z toho 3 esá 
a 2 bloky. Za Prešov zaznamenal 
takisto 14 bodov poľský univerzál 
Lukasz Szarek, výborný výkon podal 

nahrávač Peter Porubský. Prešov po 
Košiciach získal tri body aj s ďalším 
východniarskym rivalom. Svidník sa 
najbližšie predstaví na palubovke 
Prievidze.
   Zostava Svidníka: R. Vitko 1, M. 
Petráš 14, Šellong 1, Pietrzak 10, Ko-
zák 6, Marjov 3, libero M. Vitko (Jurko 
2, Gula 1, Matušovský 3). 
   Tréner Svidníka Peter Tholt po pre-
miérovom zápase svojich zverencov 
v novom ročníku mžskej extraligy 
povedal: „Dnes sme sa prezentovali 
strašnou nedisciplinovanosťou a 
bordelom, od prihrávky až po servis. 
Nechcem sa vyhovárať na nejakú 
pauzu, ale my sme sa dnes vrátili do 
obdobia augusta. Aj keď sme sa v tre-
ťom sete chytali, v koncovke sme mali 
opäť bordel v hre. Hlavne ma mrzí 

nekomunikácia medzi hráčmi na ihris-
ku. Verím, že sa čo najskôr od tohto 

výkonu odrazíme a naša výkonnosť 
bude len rásť.“                   (pn, svf)

TJ SLÁVIA SVIDNÍK - VK MIRAD UNIPO PREŠOV 0:3 (-16, -18, -26)

   Rekonštrukcia podstavca Sochy 
arm. gen. L. Svobodu je už ukon-
čená. Prebratie prác sa uskutoční 
v priebehu najbližších dní. Potvrdila 
pre naše noviny PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová a 
my pripomeňme, že robotníci práce 
ukončili v deň 76. výročia Karpat-
sko-duklianskej operácie, teda v 
utorok 6. októbra ráno. „Ak by sa 
kvalita prác ukázala nedostatočná, 
bola by riešená v rámci reklamácie 
na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ 
vykonal dielo „Sanácia piedestálu 
sochy arm. gen. Ludvíka Svobodu 
vo Svidníku“ v navýšenom rozsahu 
o betonárske práce, ktoré sa ukázali 
po demontovaní dlažby a odkrytí 

piedestálu. Mesto Svidník získalo na 
túto rekonštrukciu od vlády 15-tisíc 
eur, práce budú v konečnom náklade 

stáť 12-tisíc eur,“ povedala Kristína 
Tchirová. 
                                                   (ps)

Podstavec Svobodovej sochy ešte mesto neprebralo
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  Výrok známeho nemeckého fi lozofa (F. Nietzsche) hovorí: „Kto 
hovorí cudzím jazykom len trochu, má z neho väčšiu radosť než 
ten, kto ho ovláda dobre.“

Žiaci si pripomenuli 
Európsky deň jazykov 

  Prostredníctvom jazykov môžeme otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. 
Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých i starých. Učenie sa jazykov 
iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše 
kultúrne rozdiely. Ovládanie jazykov je nevyhnutnosťou a právom každého.
  S týmto posolstvom sa stotožnili aj žiaci Základnej školy na Karpatská ulici 
vo Svidníku a aktívne sa zapojili do projektu Európsky deň jazykov, ktorý 
sa oslavuje v školách každý rok 26. septembra. Vzhľadom na pandemickú 
situáciu si ho žiaci našej školy pripomenuli minulý piatok. 
Cieľom tohto podujatia je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských 
štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili 
viac jazykov. V rámci tohto dňa boli  pre žiakov 2. stupňa pripravené úlohy, 
kvízy a aktivity, ktoré museli zvládnuť. Ráno sme odštartovali rozhlasovým 
vysielaním o dôležitosti jazykov v podaní žiačok 9.ročníka. Dopoludnie bolo 
venované Kahoot-kvízu o krajinách a  Stopovačke s QR kódmi. 
  Pomocou tejto aktivity žiaci hľadali po škole ukryté QR kódy a zašifrované 
indície do tajničky. Taktiež sa skladalo puzzle - vlajky krajín a spájali sa po-
zdravy z rôznych jazykov. Na záver sme spustili hlasovanie o najkrajší plagát. 
Do súťaže o najkrajší plagát sa zapojili žiaci 3. až 9. ročníka. 
  Celé dopoludnie sa nieslo v duchu podpory bohatej jazykovej a kultúrnej 
rozmanitosti Európy, ktorú je nevyhnutné zachovávať, chrániť a rozvíjať. 
Poďakovanie patrí triednym učiteľkám zapojených tried a všetkým učiteľom 
jazykov, ktorí podujatie spoločne pripravili. 

 ZŠ Ul. karpatská
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

BLAŽKOVÁ, Jaroslava: 
Mačky letia do Kanady. 
Bratislava, Buvik 2020. 39 s.
  Moderný rozprávkový príbeh o 
tom, ako Mačky letia do Kanady 
úspešnej slovenskej spisovateľky 
Jaroslavy Blažkovej vychádza s 
originálnymi a hravými ilustráciami 
Martiny Matlovičovej. Jeho hlavné 
hrdinky, sympatické mačičky Lízička 
a Princezka, majú celkom ľudské 
vlastnosti a zažívajú celkom ľudské 
situácie. Pred cestou sa predsa 
musia pobaliť, potom ich všeličo 
prekvapí na letisku i v lietadle, a po 
pristátí na ne dýchne exotika cudzej 
krajiny, ktorá sa však ukáže ako nie 
úplne exotická. Príbeh, podaný s 
humorom a ľahkosťou, skvelo podčiarkujú vtipné ilustrácie, a tak poteší deti 
od 5 rokov, ale rovnako aj väčších čitateľov.

ŽBIRKA, Miroslav
 Meky, ako sa Mirovi od detstva hovorí, sa narodil v Bratislave 21. októbra 
1952. Otec bol Slovák zo stredného Slovenska a mama Angličanka z Londýna. 
Stretli sa počas 2. svetovej vojny v londýnskom pube, kde otec, vojak česko-
slovenskej armády v Británii, omylom vypil mame drink. Z tohto manželstva sa 
narodili traja bratia - Jason, Tomy a najmladší Miro, ktorý sa dal veľmi skoro 
na hudobnú dráhu. Miro z prvého manželstva má dcéru Denisu. V roku 1988 
sa druhýkrát oženil s Češkou Katkou a spolu majú dcéru Lindu a syna Davida. 
Naspieval duet s Janou Kirschner, Marikou Gombitovou, Marthou. Jeho veľkým 
vzorom bola kapela Beatles. Je bývalý spoluzakladateľ a člen skupiny Modus, 
s ktorou v roku 1977 získal spolu s Jankom Lehotským a Marikou Gombitovou 
Zlatú Bratislavskú lýru za skladbu Úsmev. 

WEBER, David (24.10.1952-)
  Americký spisovateľ science fi ction a fantasy. Narodil sa v Clevelande v 
Ohio. Vyštudoval históriu, anglickú literatúru a sociológiu. Mnoho jeho diel 
má militaristický, najmä námornícky námet zasadený do žánru militaristickej 
science fi ction. Jeho najpopulárnejšou postavou je Honor Harringtonová, 
ktorá vzdáva poctu Horatiovi Hornblowerovi, postave autora C. S. Forestera. 
Vesmír, v ktorom Honor žije, má vlastnú politiku, náboženstvá, technológiu, 
kultúru a dokonca aj faunu a fl óru a je známy pod názvom Honorverse. Úspech 
Honorverse dokazuje aj vznik ďalších sérií z tohto prostredia. Anglické verzie 
kníh vydáva vydavateľstvo Bean Books a v súčasnosti je väčšina kníh v tejto 
jazykovej verzii dostupná zdarma na stránke vydavateľstva. 

- Sára, teraz budeme bývať 
v drahom byte, 

ako si napokon aj vždy chcela.
- Oj, Abrahámko! Ako sa teším! 

Kupujeme nový byt?
- Nie, drahá, zvýšili nám nájomné!

LEKÁRNE
Od 20. do 26. októbra 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo 
Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
24. a 25. októbra: 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.

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., Nemoc-
nica 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 20. október: 12.00 hod.: csl. sv. lit., 18.00 hod.: † duše v očistci, 
akatist k bohorodičke - nevyčerpateľná čaša, 5. - 9. ikos, Streda 21. október: 
6.30 hod.: * Peter Ž. (uzdravenie), 18.00 hod.: * Emília (70 rokov), akatist k 
Bohorodičke - nevyčerpateľná čaša, 10. - 13. ikos, Štvrtok 22. október: 6.30 
hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Mária, Marta, Michal, Juraj, 
tichá adorácia, 17.15 hod.: ruženec za závislých - komunita cenacolo, 18.00 
hod.: * Cyril (uzdravenie), tichá adorácia s požehnaním, Piatok 23. október: 
6.30 hod.: † Katarína, Vasiľ, Mária, 18.00 hod.: † Magdaléna, Ján, Sobota 
24. október: 8.00 hod.: † Michal K. (panychída), 18.00 hod.: večiereň a slov. 
sv. lit., 21. nedeľa po päťdesiatnici, HLAS 4, 25. október: zbierka na misie 
vo svete, 7.00 hod.: ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * za farnosť, 9.15 hod.: 
slov. sv. lit., 10.30 hod.: * Erika, František, Miriama csl. lit., 18.00 hod.: * 
Anna, Mária slov. lit. Pondelok 26. október: sv. veľkomučeník Demeter, 
myromvonný, 6.30 hod.: * Peter Ž, (uzdravenie), 18.00 hod.: * Slavomír s 
rod., akatist k Bohorodičke, 1.- 4. ikos.  

GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 20.10.: 17:00 + Štefan, Ján, Paraska, Streda 21.10.: 17:00 + Jozef, 
Helena, Michal, Helena, Štvrtok 22.10.: 7:00 + Jozef, Piatok 23.10.: 17:00 
Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu, Sobota 24.10.: 7:00 + Helena a 
Jozef, Nedeľa 25.10.: 9:00 Za farnosť.
   Na liturgii smú byť max. 4 ľudia + kňaz a kantor. Na liturgiu nech prídu 
len tí, ktorí obetovali na úmysel liturgie v daný deň (maximálne 4 osoby). 
V nedeľu je na liturgii len kňaz a jeho asistencia. Ďakujem za pochopenie. 
o. Pavol

SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA 
   Počas mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu sa nekonajú 
zhromaždenia Jehovových svedkov v sále Kráľovstva na Ul. Festivalovej, 
č. 2042, ale prebiehajú formou videokonferencie, a to každý štvrtok o 18.00 
a nedeľu 9.30 hod. Na týchto zhromaždeniach sa môžete dozvedieť akým 
spôsobom sa Boh spolu s Ježišom o nás starajú aj v dnešnej dobe. Môžete 
si pozrieť aj webovou stránku www.jw.org, kde je možné si on-line čítať Bibliu 
a nájsť veľa užitočných rád čo sa týka rodiny aj iných životných situácií. Sú 
tam tiež zaujímavé videá o ľuďoch, ktorí pochádzajú z rôzneho prostredia a 
ktorí našli pravé šťastie. Niektorí z nich sú vysoko kvalifi kovaní odborníci a 
vedci, iní boli predtým závislí od drog alebo boli vo väzení, ale zmenili svoj 
život. Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie 
údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.
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Kto daroval krv?   

 Infoservis

  Cieľom súťaže Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne je spoznávať 
známe i menej známe lokality tohto výnimočného územia, ktoré má svoje 
čaro aj v jesennom a zimnom období. 
Takýmto spôsobom chceme v mladých 
ľuďoch budovať vzťah k miestu, v 
ktorom sa narodili. Dnešná doba totiž 
ponúka veľa možností na cestovanie 
a prax ukazuje, že mladí ľudia, ktorí z 
územia odídu za štúdiom či prácou, sa 
doň často vracajú iba príležitostne. 
  Súťaž, ktorú realizuje Oblastná 
organizácia cestovného ruchu Horný 
Zemplín a Horný Šariš (OOCR HZ a 
HŠ) s fi nančnou podporou Ministerstva 
dopravy a výstavby SR,  je určená pre 
prvý a druhý stupeň základných škôl. V 

Staň sa dobrodruhom a spoznaj Horný Zemplín
prvom prípade majú deti za úlohu nakresliť, resp. namaľovať pre nich najkrajšiu 
atraktivitu z územia Horného Zemplína, ktorú navštívili. V druhom prípade 

zrealizujú v  podobnom duchu video- 
alebo fotoreportáž, na ktoré potrebujú 
mať k dispozícii minimálne telefón. 
Jednoduché strihacie programy sú ľah-
ko používateľné aj pre začiatočníkov. 
Fotoreportáž musí obsahovať aspoň 
päť snímok a videoreportáž by mala 
mať dĺžku do jednej minúty.
Okrem zaujímavých cien môžu účast-
níci súťaže získať množstvo pod-
netných informácií, z ktorých môžu 
čerpať nielen v škole, ale aj v osobnom 
živote.   Táto súťaž predstavuje ob-
rovský priestor v oblasti vzdelávania 
- spoznávanie rôznych kultúr, histórie 

i získavania vedomostí v prírodnej oblasti. Zároveň ponúka priestor na vzde-
lávanie aj samotnej OOCR-ke, ktorá prostredníctvom týchto obsahov môže 
objaviť nové atraktívne miesta v území. 
  V rámci aktuálneho ročného obdobia, ale i toho nadchádzajúceho máme 
tendenciu menej sa hýbať a svoj voľný čas trávime hlavne v pohodlí domova. 
Doba, ktorá nastala, však ukazuje, že aktívni ľudia majú viac energie a dokážu 
zvládnuť aj ťažšie prekážky. Psychické i fyzické zdravie je preto nutné udržia-
vať v dobrej kondícii. Aj touto súťažou chcem ľudí motivovať k pohybu.
  Svoje diela (originál kresby/maľby na výkrese, sériu fotografi í/video na DVD 
nosiči) nám spolu s identifi kačnými údajmi (názov objektu/lokality, meno, priez-
visko, vek, úplná adresa) zašlite na adresu Oblastná organizácia cestovného 
ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská 
Kajňa. Uzávierka súťaže je 12. decembra 2020. Diela bude hodnotiť odborná 
porota. Ocenené budú prvé tri miesta v oboch kategóriách. Každý účastník 
získa od organizácie zaujímavé propagačné materiály. 

Viac informácií získajú záujemcovia aj na webovej stránke 
www.hornyzemplin.sk 

v časti Aktuality.

  V stredu 14. októbra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice darovať krv 46 bezpríspevkových darcov: 
  Viktória Petrášová (10), Lenka Fečová (8), Silvia Vatehová (8), Ľuba Ka-
sardová (46), Gabriela Manduľová (prvodarca), Jozef Manduľa (66), Marek 
Pytliak (16), Jozefi na Kudlová (3), Marek Pasnišin (14), Žaneta Vachnová 
(20), Ladislav Hanik (2), Andrej Motýľ (17), Pavol Melník (32), Ján Klučár 
(39), Marta Slivková (26), Marcel Slivka (4), Ladislav Gajdoš (55), Miroslav 
Bandurič (6), Adam Fedorkovič (5), Mária Zajarošová (15), Marián Štefanišin 
(32), František Paňko (9), Juraj Zajaroš (95), Monika Zajarošová (7), Klaudia 
Krempaská (5), Ivo Hladoník (48), Martin Sakara (4), Anna Slivková (30), Igor 
Tabiš (54), Ján Mydla (2), Zuzana Makarová (4), Štefan Janočko (26), Lukáš 
Levický (6), Róbert Hreško (36), Ján Franko (49), Ján Sabol (35), Jozef Ragan  
(35), Petronela Lažová (5), Miriama Mitrušková (2), Daniela Maťašová (10), 
Martin Rodák (33), Kristína Kurillová (5), Viktória Špavelková (3), Adriana 
Fecenková (5), Valér Simko (21), Juraj Danko (31). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
Občianske združenie „Svidnícka paleta“

Mesto Svidník 
AKTÍVNI AJ POČAS PANDÉMIE... 

Pozýva záujemcov o výtvarné umenie do improvizovaných, 
voľne dostupných priestorov 
V dňoch: Pondelok, Streda, Piatok - POS Svidník - 8:30 - 11:30 hod
Utorok, Štvrtok 
- Ateliér „Svidnícka paleta“ (autobusová stanica) - 14:00 - 17:00 hod

Príďte sa oboznámiť s našimi umelcami a ich tvorbou 

ROZLÚČKA S CERUZKOU
  9. október bol pre nás prvákov výnimočný. Spolu so sv. Jurajom sme sa rozlú-
čili s našou kamarátkou ceruzkou a plní nadšenia privítali kamaráta „pero“. 
Museli sme splniť úlohy, ktoré pre nás pripravili štvrtáci. Hravo sme ich zvládli a 
nič nestalo v ceste tomu, aby nás sv. Juraj pasoval za ofi ciálnych školákov. 
Po zložení sľubu prvákov sme obdarovaní a šťastní opäť zasadli do našich 
lavíc a prvýkrát vyskúšali naše atramentové perá.

 (czš)


