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Ministerstvo potvrdilo podozrenia
pri schvaľovaní regionálneho príspevku
Bývalý
nemocničný
komín
rozoberajú
tehlu
po tehle

Zatkli starostu
V y š n é h o M i r o š o va
- je vo väzbe

Na obchvate Svidníka
zletel z mosta
kamión
- ukrajinský
šofér zahynul!
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Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie potvrdilo podozrenia
- dva projekty prišli o regionálny príspevok
Na našich stránkach sme 20. októbra písali o prerozdelení
finančných prostriedkov z regionálneho príspevku v rámci
Akčného plánu rozvoja okresu Svidník.
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 netransparentného prideľovania finančných
prostriedkov viac než jasné. Tak ako
sme jednotlivé podozrenia do redakcie dostali, tak sme nimi konfrontovali samotného predsedu Výboru
pre rozvoj okresu Svidník, prednostu
Okresného úradu vo Svidníku Michala Iľkanina. Ten na našich stránkach
20. októbra vo vydaní číslo 43 všetky
podozrenia odmietol.
Na našu otázku, či nie je v rozpore
s pravidlami, že má firma EKOJOBS sídlo v Duplíne, okr. Stropkov,
prednosta vtedy odpovedal: „To, že
v súčasnosti ako aj v minulosti boli
medzi žiadateľmi spoločnosti, ktoré
majú sídlo v inom okrese, nie je problém. Dôležité je, aby miesto realizácie
projektu bolo v rámci okresu Svidník a
rovnako, aby boli naplnené ciele Akčného plánu rozvoja okresu Svidník.“
Prednostu sme sa Ďalej pýtali - nie je
v rozpore, resp. nie je konfliktom, že
konateľom firmy je muž, ktorý kúpil
dve Vaše firmy, keď ste boli vymenovaný za prednostu 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 najjednoduchšie bolo
spoločnosti previesť 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.“
Prednostu Okresného úradu vo
Svidníku Michala Iľkanina sme v
októbri požiadali aj o vyjadrenia k
žiadateľovi DUKLA DESTINATION,
n.o. Na otázku, či je v poriadku, že
regionálny príspevok má získať nezisková organizácia, v ktorej bol až
do leta tohto roku 5 rokov riaditeľom,
Michal Iľkanin v rozhovore publikovanom 20. októbra reagoval: „Ako som
spomínal vyššie, každý subjekt, ktorý
splnil podmienky sa mohol o regionálny príspevok uchádzať. V uvedenej
neziskovej spoločnosti už nie som
riaditeľom a štatutárom od jari tohto
roka. Dukla Destination n.o. mala
plné právo podať žiadosť o regionálny
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Prednosta 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 podané projekty hodnotila
a obodovala. Hodnotiacu komisiu
tvorilo päť ľudí - Michal Kováč ako
zástupca Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie, Marcel Novák ako zástupca
Prešovského samosprávneho 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 neprerokovávali 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
Regionálnej rozvojovej agentúry Miron Mikita, starosta obce Nižný Orlík
Juraj Petný a riaditeľka Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Bardejove
Lenka Kováčová. „Rokovali sme
však traja, pretože pani riaditeľka
Lenka Kováčová 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 spomínanej 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. Hodnotiaca komisia odporučila podporiť 12
projektov regionálnym príspevkom v
celkovej výške 328 284,17 €.
Po zverejnení oficiálnych dokumentov 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 fir-

príspevok, 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 jednohlasne
stotožnili so závermi hodnotiacej 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 finančné zdroje, keďže Akčný plán
končí týmto rokom.“ Nie je to v rozpore s pravidlami? Nie je v tom konflikt? – pýtali sme sa ešte okresného
prednostu: „V žiadnom rozpore to
rozhodne nie je. Nemôžeme predsa
diskriminovať organizáciu uchádzať
sa o podporu len preto, že som tam
pôsobil.“
Na stránkach našich novín vydaných
20. októbra túto situáciu ohľadom
dvoch spomínaných žiadateľov hodnotil riaditeľ Transparency International
Slovensko Gabriel Šípoš: „V oboch
prípadoch ide o jasný konflikt záujmov,
a je na počudovanie, že hodnotiaca
komisia ho ignorovala už pri výbere
projektov. Vzhľadom na túto zaujatosť
odporúčame obe spomínané dotácie
neprideliť.“
O reakciu sme v októbri požiadali aj
Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie, ktoré ma
celý proces prideľovania financií z
regionálneho príspevku na starosti.
Odpovedal nám štátny tajomník
Vladimír Ledecký. „Tých žiadostí je
veľa, celkovo až zo sedemnástich
okresov. 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
podnikatelia a hlavne neúspešní žiadatelia o regionálny príspevok spájajú
s okresným prednostom Michalom
Iľkaninom, okomentoval takto: „Podľa
môjho názoru je v tom konflikt.“

Nuž a svoje vyjadrenie nám v októbri
poskytol aj poslanec Národnej rady
SR Richard Raši, ktorý v minulom
volebnom období pôsobil ako podpredseda vlády SR a na starosti mal
práve regionálny rozvoj a problematiku
najmenej rozvinutých okresov. „Ide o
ukážkový prípad rodinkárstva a klientelizmu a tento nový prednosta by mal
byť zo svojho postu ministrom vnútra
okamžite odvolaný. 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.
Po troch týždňoch sme sa na predmetné projekty žiadateľov o financie z
regionálneho príspevku - teda spoločnosti EKOJOBS, s.r.o. a DUKLA DESTINATION, n.o. Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie
pýtali znovu. Z Tlačového odboru
tohto ministerstva nám odpísali: „Oba
projekty boli po doručení na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie SR vyradené z ďalšieho
schvaľovacieho procesu.“ No a nás
zaujímalo aj odôvodnenie a z Tlačového odboru Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie
SR nám ho poskytli. „Projekt žiadateľa EKOJOBS, s.r.o. bol vylúčený z
dôvodu podpory rovnakého projektu
prepojenej firmy v roku 2020 v okrese Stropkov (možné špekulatívne
konanie prepojených firiem). Projekt
žiadateľa DUKLA DESTINANION, n.
o . bol vyradený z dôvodu možného
konfliktu záujmov.“
Ostatné projekty z okresu Svidník,
ktoré boli rovnako schválené v regióne, sú podľa informácií z Tlačového
odboru Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
SR už po internom a predbežnom
pripomienkovom konaní, po ktorých
nasleduje medzirezortné pripomienkové konanie a následné predloženie
materiálu na rokovanie vlády SR.
(ps)
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Zatkli starostu Vyšného Mirošova Michala Petranika - je opäť vo väzbe!
Starosta Vyšného Mirošova Michal Petranik je opäť vo väzbe.
Tentoraz v tzv. útekovej väzbe, do ktorej ho vzal sudca Okresného súdu vo Svidníku.

Michal Slivka. Podľa našich informácií Národná kriminálna agentúra
vtedy sledovala ľudí zapojených do

útekovej väzbe. „Ale kde by ušiel, keď
má náramok? Šak on je sledovaný,“
takto zareagoval obecný poslanec

obchodovania s mäsom. Aktuálne
zadržanie starostu súvisí s jeho inými
trestnými stíhaniami.
„Okresný súd Svidník vedie vo vzťahu k predmetnému obžalovanému k
dnešnému dňu štyri trestné konania.
Súd koná o obžalobe pre zločin porušovania ochrany stromov a krov, o
obžalobách pre prečin zneužívania
právomoci verejného činiteľa a iné.
Zároveň súd koná voči obžalovanému
aj pre zločin porušovania povinnosti
pri správe cudzieho majetku a napokon v trestnej veci pre zločin porušovania povinností pri správe cudzieho
majetku,“ vysvetlila hovorkyňa súdov
v Prešovskom kraji Ivana Petrufová a
potvrdil, že Michal Petranik je v tzv.

vo Vyšnom Mirošove Michal Miko,
teda muž, ktorého mal zadržaný starosta poveriť zastupovaním v plnom
rozsahu. V telefonickom rozhovore
nám potvrdil, že momentálne je v
Českej republike v práci a domov sa
má vrátiť v pondelok. „Napísal nejaký
list. Ja som ho ešte nečítal. Neviem
ani, čo tam je napísané. Musím si to
prečítať, keď prídem domov,“ doplnil
Michal Miko.
Obhajca starostu Vyšného Mirošova
nám potvrdil, že proti vzatiu do väzby
podajú sťažnosť a rozhodovať tak o
nej bude prešovský Krajský súd. O
mandát starostu môže Michal Petranik prísť až vtedy, ak bude právoplatne odsúdený.
(ps)

Muž, ktorý má vyše roka na nohe
monitorovací náramok, sa mal vyhýbať súdom. Vedú voči nemu štyri
trestné konania a na krku má mať aj
ďalšie obvinenie pre svoje podnikateľské aktivity.
Starostu Vyšného Mirošova policajti predviedli na výsluch vo štvrtok.
Zadržali ho na základe príkazu na
zatknutie, ktorý vydal sudca svidníckeho Okresného súdu.
„Obžalovaný bol zadržaný na zákla-

trestná činnosť s
následkom v rozsahu 1,7 milióna
eur. Vykonávali
sme aj domové
prehliadky, prehliadky rôznych
prevádzok, kancelárií a motorových vozidiel.
Obvinených je
desať osôb, dve
z nich sú zadržané,“ informoval v
závere januára
2019 hovorca
Prezídia Policajného zboru SR
de príkazu na zatknutie, ktorý vydal
sudca Okresného súdu Svidník dňa
10. novembra t.r. na základe neprítomnosti obžalovaného na hlavnom
pojednávaní dňa 3. novembra t.r. a na
základe správy PaMÚ z vykonávanej
kontroly pohybu a pobytu kontrolovanej osoby - obžalovaného. Príkaz na
zatknutie bol zrealizovaný výsluchom
obžalovaného dňa 12. novembra t.r.,
na základe ktorého súd rozhodol o
vzatí obžalovaného do tzv. útekovej
väzby. Proti rozhodnutiu Okresného
súdu Svidník podal obžalovaný
sťažnosť, o ktorej rozhodne krajský
súd,“ informovala hovorkyňa súdov v
Prešovskom kraji Ivana Petrufová.
Monitorovací náramok má starosta
Vyšného Mirošova na nohe od minulého roku, keď ho prepustili z väzby.
Bol v nej po tom, čo ho elitní policajti
vlani v januári zadržali v rámci veľkej
akcie v Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. „Je to daňová
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Traja mladí muži rozoberajú vysokánsky komín pri nemocnici
Tehlu po tehle, meter po metri. Takto rozoberajú traja muži
vysokánsky komín. V minulosti bol súčasťou vykurovania rozsiahleho komplexu svidníckej nemocnice, dnes ho nevyužívajú
a stával sa hrozbou.
„Dymilo sa, keď sa malo dymiť,“ takto Svidníčania spomínajú na časy, keď
sa z tohto komína vo veľkom dymilo. „Ostal tu len ako atrapa, no a teraz nový
majiteľ sa rozhodol, tak to dávajú dolu,“ doplnil jeden zo Svidníčanov.
Jednoduchšie by istotne bolo komín odpáliť, no jeho majiteľ si zvolil takúto
cestu. „Áno, odpálenie by bolo najjednoduchšie a aj najrýchlejšie riešenie, lenže boli by tu ohrozené stavby okolo tohto projektu, takže zvolila
sa technika pomalšia, ale bezpečnejšia horolezeckou technikou a pomaly

Jednoduchšie by istotne bolo komín
odpáliť, no jeho majiteľ si zvolil takúto
cestu - komín rozobrať

ho rozbíjame,“ opísal postup Kamil
Kosmač, jeden z trojčlennej partie
horolezcov, ktorí sa venujú výškovým
prácam. „Spraví sa tam hore také
sedielko, do ktorého si tam ten
človek sadne a potom už pekne
so zbíjačkou sa tehla po tehle
uvoľňuje a zhadzuje sa tu na jedno
miesto,“ doplnil Kamil Kosmač.
Prípravy trvali dva dni. Potom sa
doň, ako sa hovorí, naplno zahryzli.
„Najprv to išlo ľahšie, lebo to bolo
dosť zvetrané, aj tie tehly boli také
užšie, asi dvadsať centimetrové,“

Z komína sa naskytajú takéto výhľady...
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Traja mladí muži rozoberajú vysokánsky komín pri nemocnici
zhodnotil Dominik Jurina a dodal: „Teraz to už
naberá na hrúbke, takže ide to trošku ťažšie,
ale ide to.“
Majiteľom budovy je Martin Štefanišin z firmy
MARTEX, ktorá sídli vo Vyšnom Orlíku. Venuje sa
okrem iného aj šitiu pracovných odevov, no a teraz chcú svoju krajčírsku firmu rozšíriť. Do nových
priestorov v niekdajšej nemocničnej kotolni firma
MARTEX potrebuje viac šičiek a komín, skrátený
na dvadsať metrov, je súčasťou zámeru Martina
Štefanišina. „Vrchných päť metrov bolo v stave,
ktoré zodpovedali tomu, aby sa s ním už začalo
niečo robiť. Bol už ohrozujúci,“ potvrdil Kamil
Kosmač, ktorý spolu s Tomášom Jurinom a Dominikom Jurinom komín rozbíjajú od siedmej rána do
štvrtej poobede.
Za jeden deň zvládnu dva metre, celkovo musí k
zemi rovných dvadsať. Na ťažkú robotu vo výške
so zbíjačkami sú zvyknutí. „Treba si sem-tam oddýchnuť, tak je sa na čo popozerať. Užívame si
výhľady na mesto,“ dodal Dominik Jurina. Pôvodne
39 metrov vysoký komín tak už o pár dní bude mať
výšku len 20 metrov. Majiteľ celého objektu Martin Štefanišin z firmy MARTEX
zatiaľ presne nevie, na čo ho využije, no v každom prípade bude súčasťou jeho
podnikateľského objektu.
(ps)

Majiteľ celého objektu Martin Štefanišin z firmy MARTEX zatiaľ
presne nevie, na čo ho využije, no v každom prípade bude súčasťou
jeho podnikateľského objektu

Komín rozoberajú títo traja mladíci - Dominik Jurina, Tomáš Jurina
a Kamil Kosmač. Pracujú od siedmej rána do štvrtej poobede...
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Na svidníckom obchvate z mosta zletel plne naložený kamión, ukrajinský šofér zahynul
Zletel z mosta do asi pätnásťmetrovej rokliny. Plne naložený
kamión havaroval v uplynulú sobotu večer na obchvate Svidníka. Následky tragickej nehody odstraňovali až do nedeľného
poludnia.

cou hydraulických náradí,“ potvrdil Vladimír Lipták. Na mieste museli povolať
špeciálne vozidlá určené na vyprosťovanie a na odťah ťažkých nákladiakov.

„Ja som šiel za ním a zrazu prudko vletel vľavo,“ povedal kolega ukrajinského vodiča. V tom čase už na svidníckom obchvate boli všetky záchranárske
zložky - záchranári, hasiči i policajti. Pohľad, ktorý sa im naskytol, sa len ťažko
opisuje. „Vozidlo sa nachádza mimo vozovku, prerazilo zvodidlá, ako je vidieť,
na moste. Ostal dole vodič,“ konštatoval veliteľ hasičského zásahu Vladimír
Lipták z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku.

Ukrajinský šofér pritom zletel z cesty na rovnom úseku. „Všetko bolo v pohode,
stáli sme, mali sme pauzu, všetko bolo dobré. Ja vôbec neviem, čo sa stalo,“

doplnil ešte kolega ukrajinského vodiča. Kamión naložený tovarom vyletel zo
svidníckeho obchvatu pred jedným z mostov. Hasiči mali čo robiť aby vodiča z
kabíny vybrali. „Vodič bol zakliesnený, potrebovali sme ho vyprosťovať pomo-

„Kamión sa nachádzal nejakých 15 – 20 metrov dole pod mostom
v dosť prudkom zraze, takže najprv sme museli preložiť všetok
tovar, ktorý sa len dal,“ vysvetlil situáciu Pavol Tóth z odťahovej
služby ČESMAD Assistance. Po dvanástich hodinách sa partii
chlapov z odťahovej služby podarilo havarovaný kamión vytiahnuť na cestu. Pri pohľade na kabínu je jasné, že šofér nemal
šancu prežiť. „Už pri vyprosťovaní bol bez známok života. Takže
následne po vyprostení sme už, bohužiaľ, mu nevedeli pomôcť,“
povedala lekárka Andrea Zavodová z RZP Life Star emergency
a veliteľ hasičského zásahu Vladimír Lipták potvrdil aj to, že pri
nehode kamióna došlo k úniku prevádzkových kvapalín. Napriek
tomu však hasiči z prevráteného kamióna odčerpali stovky litrov
nafty, povolať si preto zasahujúce jednotky museli aj posily.
Ukrajinský šofér poľského kamióna vezúci tovar z Poľska
do Rumunska bol teda na mieste mŕtvy. Policajti k vyšetrovaniu tragickej
nehody kamióna prizvali aj súdneho znalca z odboru dopravy. Až ten určí, čo
bolo presnou príčinou tragédie. Na mieste sa však špekulovalo o prasknutej
pneumatike.
(ps)
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Papuče a čelenky pre pacientov, chodby plné obrázkov
Nemocnica Svet zdravia Svidník bola v septembri aktívne
zapojená prostredníctvom svojich dobrovoľníkov do národnej
kampane Týždeň dobrovoľníctva. Tento rok sme túto kampaň
rozdelili na dve časti, pacienti - pacientom a dobrovoľníci - pacientom.
Pacienti Psychiatrickej liečebne a študenti SZŠ milosrdného Samaritána vo
Svidníku háčkovali a štrikovali papuče a čelenky určené ako darček pre pacientov doliečovacieho a geriatrického oddelenia. Keďže nemocnica sa stará
aj o pacientov s ochorením COVID - 19, tieto darčeky potešili aj seniorov na
týchto lôžkach. Vo štvrtok 12. novembra boli darčeky odovzdané pacientom
prostredníctvom koordinátorky dobrovoľníckeho centra Krajší deň Ivany Vojtašekovej a námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť Dany Kopčovej.
Druhou časťou kampane bolo spríjemniť prostredie nemocnice všetkým pacientom, ale aj personálu. Žiaci základných škôl sa stali dobrovoľníkmi a pre
Pacienti dostali od dobrovoľníkov háčkované
a štrikované papuče a čelenky

Výstava obrazov je umiestnená na prechodovej chodbe

pacientov nakreslili obrázky na tému Krajší deň za oknami nemocnice. Do tejto
výzvy sa zapojili žiaci pod vedením svojich pedagógov zo CZŠ sv. Juraja, ZŠ na
ul. Karpatskej, ZŠ 8. mája vo Svidníku. Svojím dobrovoľníckym činom vyzdobili
priestory nemocnice a vznikla pútavá výstava týchto výtvarných prác.
Práce hýria rôznymi farbami, motívmi, osobitnými pohľadmi na nemocnicu
a čas strávený za jej oknami. Praktické darčeky pre pacientov a pohľad detí
daný na plátno potešili hneď dvakrát, a to svojím využitím, ale predovšetkým
láskou a úctou k starším, s ktorými boli pripravované pacientmi a dobrovoľníkmi nemocnice. Výstava obrazov je umiestnená na prechodovej chodbe z
poliklinického pavilónu C do lôžkového pavilónu A. Ďakujeme všetkým v mene
našich pacientov a klientov.
(jf)
INZERCIA
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Ako dopadlo druhé kolo testovania na COVID-19 v okrese Svidník?
Plošné testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19
prinieslo v okrese Svidník v druhom kole o poznanie lepšie
výsledky než v tom prvom.
V sobotu 7. novembra bolo v okrese
Svidník otestovaných 12 154 ľudí, z
ktorých bolo 53 pozitívnych, čo predstavuje 0,436 %. V nedeľu 8. novembra bolo otestovaných 4 551 ľudí, z
nich bolo 32 pozitívnych a predstavuje
to 0,703 %. Celkovo za dva dni druhého kola plošného testovania, ktoré
prebiehalo len v okresoch, kde mali
v prvom kole nad 1 % pozitívne testovaných, bolo otestovaných 16 705
ľudí a z nich bolo 85 pozitívnych, čo
predstavuje 0,508 %. Okres Svidník
tak nedosiahol také percento, aby v
ňom bolo aj tretie kolo testovania, čo
napokon ani nebolo kritériom. Tretie
testovanie má byť tento víkend 21.

a 22. novembra iba v konkrétnych
obciach, ktoré prekročili hranicu 1
% pozitívne testovaných. Ktorých
konkrétnych obcí okresu Svidník sa
to týka, však v čase našej redakčnej
uzávierky nebolo známe.
V samotnom meste Svidník bolo v
sobotu 7. novembra otestovaných 3
411 ľudí, z nich bolo 18 pozitívnych,
čo znamená 0,527 %. V nedeľu 8.
novembra v meste Svidník otestovali 329 ľudí, z nich bol 1 pozitívne a
predstavuje to 0,303 %. Celkovo za
dva dni víkendu 7. a 8. novembra bolo
v meste Svidník otestovaných 3 411
ľudí, z ktorých bolo 19 pozitívnych, čo
znamená 0,527 %.

Pripomeňme si ešte čísla z prvého
kola testovania, ktoré bolo v sobotu
31. októbra a v nedeľu 1. novembra. Podľa oficiálnych informácií od
Ozbrojených síl SR bolo v okrese
Svidník v sobotu 31. októbra na 57
odberných miestach otestovaných
13 130 ľudí a z nich
bolo 165 pozitívnych, čo predstavuje
1,256 %. V nedeľu
1. novembra bolo
na 40 odberných
miestach v okrese
Svidník otestovaných 3 501 ľudí a z
nich bolo 55 pozitívnych čo znamená
1,570 %. Celkovo
teda v rámci prvého
kola celoplošného

testovania bolo v okrese Svidník
otestovaných 16 631 ľudí a z nich
bolo 220 pozitívnych, čo znamená
1,322 %.
V samotnom meste Svidník bolo v
prvom kole otestovaných 4 172 ľudí a
z nich bolo 52 pozitívnych.
(ps)

Okres Svidník je v počte pozitívne testovaných siedmy najhorší
Aktuálnu situáciu v súvislosti s počtami pozitívne testovaných osôb na ochorenie
COVID-19 v rozhovore pre
naše noviny zhodnotila riaditeľka Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so
sídlom vo Svidníku Helena
Hrebeňáková.
Povedala, že od začiatku pandémie evidujú v okrese Svidník 854
a v okrese Stropkov 517 pozitívne
testovaných osôb. „Od 1. novembra

v okrese Svidník pribudlo 210 a v
okrese Stropkov 127 pozitívne testovaných, od 9.11 v okrese Svidník
to bolo 64 a v okrese Stropkov 36
pozitívne testovaných na COVID-19,“
konštatovala Helena Hrebeňáková a
zdôraznila, že aj keď sa jedná o nízke
absolútne čísla, tak v prepočte na 100
000 obyvateľov na tom náš región nie
je vôbec dobre. „V okrese Svidník je
aktuálna 7 dňová incidencia (počet
nových prípadov za 7 dní na 100
000 obyvateľov) 415, týždeň predtým to bolo 485. V okrese Stropkov
je 7 dňová incidencia 351, týždeň

predtým to bolo 438. Znamená to, že
v porovnaní s inými okresmi je okres
Svidník 7. najhorší na Slovensku a
okres Stropkov je 14. najhorší,“ upozornila regionálna hygienička Helena
Hrebeňáková a nás zaujímalo, o akú
kategóriu ľudí, ktorí boli v ostatnom
období pozitívne testovaní, ide. „Ide
o ľudí, ktorí boli v kontakte s osobou,
ktorá mala potvrdené ochorenie COVID-19 či už v domácnosti, v práci, v
škole a podobne, ale mali sme potvrdené prípady aj u ľudí, ktorí sa vrátili
zo zahraničia - z Česka, Nemecka,
Rakúska, Dánska a podobne,“ vy-

svetlila riaditeľka Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom
vo Svidníku Helena Hrebeňáková a
potvrdila, že hygieničkám v našom
regióne stále pomáhajú aj vojaci. „Na
výpomoc máme dvoch vojakov, ktorí
sa podieľajú na epidemiologickom
vyšetrovaní, na administratívnom
spracovaní karanténnych opatrení.
Chcem podotknúť, že sú veľmi šikovní.“
No a my dodajme, že v okresoch
Svidník a Stropkov evidujú úrady ako
vyliečených aktuálne 987 ľudí.
(ps)

Dve kolá testovania stáli svidnícku mestskú kasu 16-tisíc eur
Ako sme už informovali na našich
stránkach pred týždňom, v povinnej
domácej karanténe je po pozitívnom
PCR teste na ochorenie COVID-19
aj primátorka Svidníka. Marcela Ivančová nám to potvrdila sama, no PR
manažérka mesta Svidník informácie
o pozitívne testovaných zamestnancoch Mestského úradu vo Svidníku
minulý týždeň rozvinula. „V týchto
koronových dňoch neobišlo pozitívne
testovanie ani Mestský úrad vo Svidníku. V súčasnosti sú v karanténe piati
zamestnanci úradu, vrátane primátorky. Úrad bol tento týždeň celoplošne
dezinfikovaný a na dennej báze sa
stále vykonáva dezinfekcia dotykových
plôch,“ informovala minulý týždeň PR
manažérka mesta Svidníka Kristína
Tchirová, ktorá je popri primátorke
jednou zo zamestnankýň Mestského
úradu takisto v domácej karanténe. Z
dôvodu ochrany verejného zdravia a
zdravia zamestnancov boli pracoviská mestského úradu pre verejnosť
obmedzené s výnimkou podateľne
a matričného úradu. „Od začiatku

druhej vlny vyzývame občanov, aby
uprednostňovali komunikáciu s úradom elektronicky alebo telefonicky.
Funkčnosť úrad pandémiou COVID-19
však ovplyvnená nie je, každý odbor je
personálne dostatočne zabezpečený,“
skonštatovala PR manažérka mesta
Svidník Kristína Tchirová.
Dve kolá plošného testovania znamenali nápor na samosprávu. A nielen
personálny, ale i finančný. Potvrdil
nám to prednosta Mestského úradu
vo Svidníku Miroslav Novák. „Náklady
na obe kolá plošného testovania za
mesto Svidník boli v sume skoro 16
000 eur. Mesto Svidník za túto sumu
zabezpečilo pre jednotlivé odberové
skupiny stravu, zaplatilo administratívnych pracovníkov a zabezpečilo
ochranné pracovné pomôcky (overaly,
štíty, dezinfekciu, rozprašovače). Náklady za dve kolá testovania budeme
žiadať preplatiť zo štátu a rovnako
ako ostatné samosprávy čakáme na
ďalšie informácie a usmernenia, aby
vynaložené finančné prostriedky nám
boli čo najskôr refundované,“ zdôraznil

svidnícky mestský prednosta Miroslav

Novák.

(ps)
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Detské mestské zastupiteľstvo vo Svidníku už pozná svojich členov
Rokovať budú ako riadni mestskí poslanci
Základné školy vo Svidníku majú úspešne za sebou voľby vo
svojich školách do Detského parlamentu. Každá základná škola
si mala vytvoriť Komisiu dopravy, Komisiu kultúry a Komisiu
životného prostredia, zároveň ich úlohou bolo zvoliť si troch
zástupcov do mestského detského parlamentu. Komisie majú
stanovené témy, ktorými sa zaoberajú a ktoré budú predmetom
rokovania Detského mestského zastupiteľstva.
30. VÝROČIE SAMOSPRÁVY
„Samospráva na Slovensku si pripomína v tomto roku 30. výročie. Aj my vo
Svidníku sme plánovali sériu podujatí a jedným z nich bola on-line beseda o
samospráve so študentmi a tiež vytvorenie Detského mestského parlamentu, na ktorom by sa reálne preberali problémy našej samosprávy,“ povedala
primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová a vysvetlila: „Ešte pred druhou

vlnou epidémie koronavírusu sme stihli zvolať prvé stretnutie so zástupcami
základných škôl, dohodli sme si termíny a plán. Radi by sme vytvorili zastupiteľstvo, ktoré bude čo najviac kopírovať skutočnú prácu a zasadnutie
zastupiteľstva. 5 základných škôl v meste si už zvolilo svojich poslancov, vo
finále budeme mať 15 poslancov priamo na Detskom mestskom zastupiteľstve.
Program zastupiteľstva bude zaslaný pozvánkou a na programe budú reálne
témy a školy budú mať čas na prípravu.“
Pôvodný termín Detského mestského zastupiteľstva bol v polovici novembra, no v súčasnej situácii zvažujeme buď on-line vysielanie alebo posunutie
termínu na obdobie, keď bude možné sa síce s opatreniami, ale aspoň reálne
stretnúť a rokovať. Zasadnutie je plánované presne ako ozajstné zastupiteľstvo, s predsedníctvom, aj s hlasovacím zariadením.
Mesto verí, že sa táto akcia podarí a ďakujeme učiteľom a žiakom za ich
aktívny prístup.
(kt)

Kto bude reprezentovať v žiackom parlamente?
Základná škola Karpatská
Pri príležitosti 30.výročia samosprávy mesta Svidník vyvinulo mesto aktivitu - spoluprácu zástupcov žiakov škôl a poslancov mesta Svidník. V čase
pred nástupom na dištančné vzdelávanie si žiaci 6. až 9. triedy zvolili dvoch
triednych zástupcov do Školského parlamentu. Bolo uskutočnené prvé
zasadnutie, kde sa každý rozhodol v ktorej komisii
chce pracovať, oboznámili sa s prácou jednotlivých
komisií a danou problematikou. Následne si zvolili
štyroch zástupcov - Júlia Nina Kocúrová (9. ročník),
Ľubomír Mihalkanin (9. ročník), Pavla Olejárová (8.
ročník), Karolína Kaliňáková (6. ročník), z ktorých
traja budú ich názory a návrhy prednášať na stretnutí
s poslancami.
Základná škola 8. mája
Pri príležitosti 30. výročia vzniku samospráv sa
mesto Svidník rozhodlo poskytnúť šancu žiakom
základných škôl, aby pomohli riešiť problémy nášho
mesta. Naša škola sa rozhodla usporiadať voľby
do žiackeho parlamentu. Z 8-mich kandidátov sa
pondelok 12.10. zvolilo päť kandidátov, ktorí mali
najväčší počet hlasov. Hlasovalo sa v klubovni, ktorá
sa počas 2 až 4-tej prestávky zmenila na volebnú
miestnosť. Simulovali sme skutočné parlamentné
voľby, samozrejme za dodržiavania prísnych hygienických opatrení. Voliť mohli všetci žiaci druhého
stupňa. Vo volebnej komisii boli zástupcovia za každý ročník, ktorý dohliadali

na spravodlivý priebeh volieb.
Na voľbách sa zúčastnilo 54,5% žiakov z celého druhého stupňa. Naši žiaci
si zvolili týchto kandidátov: Berenika Feckaninová, Simona Beňková, Adriana Jancurová, Dominika Vojteková, Daniel Hrib. Títo žiaci budú našu školu
zastupovať na mestskom zastupiteľstve.
Základná škola Komenského
Volili aj v Základnej škole na Komenského ulici. Do
volieb sa zapojili žiaci od 7. až 9. ročníka. Za každú
triedu bol navrhnutý jeden kandidát. Spolu ich bolo
6 kandidátov. Každá zapojená trieda dostala menný
zoznam navrhnutých žiakov. V triedach prebehlo
hlasovanie za prítomnosti vyučujúceho učiteľa. Po
spočítaní hlasov boli zvolení zástupcovia za našu
školu: Katarína Siváková (8.b), Rastislav Vateha
(8.a), Patrik Leškanič (9.b).
Cirkevná základná škola sv. Juraja
Svoje zastúpenie v žiackom parlamente bude mať
aj Cirkevná základná škola sv. Juraja. Jej zástupcami
budú Gregor Kuzmiak (7.a), Ema Jančišinová (8.a),
Patrik Jurčišin - Kukľa (9.a).
Spojená škola
Spojená škola vo Svidníku vzdeláva aj žiakov v
základnej škole. V žiackom parlamente bude mať zastúpenie v podobe týchto žiakov Tadeáš Harvilko (6.
AZ), Katarína Vygodová (7. AZ), Ľudmila Lukáčová (8. AZ).
(kt, pn)
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Malý historický luxus na knižnom trhu
Ešte horúca a novotou voňajúca sa nám dostala do rúk kniha,
ktorú vydalo Združenie inteligencie Rusínov Slovenska (ZIRS).
Reč je o publikácii Malé dejiny Rusínov od jedného z najvýznamnejších súčasných rusínskych historikov - prof. Ivana Popa.
Aj keď kniha nie je na slovenskom knižnom trhu novinkou, predsa len prináša aj novotu. ZIRS vydalo Malú históriu Rusínov už v roku 2010, rovnako
ako teraz pred sčítaním obyvateľstva. Tentoraz vychádza v novom, veľmi
kvalitnom dizajne.
ZHRNUTIE A POPRETIE MÝTOV
„Monografia sumarizačného charakteru Malé dejiny Rusínov predstavuje
súhrnnú prácu o histórii Rusínov v celom priereze dejín tohto malého stredoeurópskeho národa. Karpatskí Rusíni patria geopoliticky aj zemepisne do
strednej Európy, do jej najvýchodnejšej časti, ktorá sa už dotýka pomyselnej
historicko-civilizačnej čiary rozdeľujúcej svet na západný - svet latinskej
kultúry a východný - ortodoxný, svet byzantskej kultúry,” píše sa v anotácii
knihy Ivana Popa.
Ako sa o môžeme ďalej dočítať o novej publikácii, históriou karpatských
Rusínov sa zaoberala nielen rusínska historiografia, ale aj maďarská, rakúska,
ruská, slovenská, sovietska a ukrajinská. Úvahy maďarských, rakúskych,
českých a slovenských historikov o tom, že Rusíni sú súčasťou stredoeurópskych dejín, sú logické. Na druhej strane dnešná beletrizovaná, nadmieru
spolitizovaná a nacionalistická ukrajinská historiografia neuznáva Rusínov
ani ako svojbytný národ, ani samostatnosť ich dejín.
ZIRS sa rozhodlo vydať knihu rovnakým spôsobom ako pred desiatimi
rokmi pred sčítaním obyvateľstva, ktoré sa teraz na Slovensku uskutoční vo
februári a marci 2021. Vydavateľ chce pred sčítaním rozšíriť povedomie o
Rusínoch, a to tak medzi samotnými Rusínmi, ako aj u majoritného obyvateľstva. A nielen to.
„Vydať knihu sme sa rozhodli so zámerom prezentovať ucelený a objektívny
pohľad na dejiny malého stredoeurópskeho národa - karpatských Rusínov,
a vzhľadom na problematiku sme považovali za potrebné, aby publikácia na
jednej strane vypĺňala medzeru v málo prebádanej a publikovanej téme, ale
na druhej strane, aby odbúravala romantické mýty z histórie Rusínov,” hovorí
za vydavateľa Ján Lipinský, predseda ZIRS.
Kniha prináša základné fakty o histórii Rusínov - od praveku - keď hovoríme
o území, kde dnes Rusíni žijú, až po osudy tohto národa v Európe po druhej
svetovej vojne.

Gymnazisti pustili žilou
Rád sa miešaš druhým do života? Väčšina z nás sa občas mieša do života druhých ľudí - niekedy radou, inokedy pomocou.
Slogan tohtoročnej Študentskej kvapky krvi chce pripomenúť,
že každý, kto daruje krv, výrazne mení a zlepšuje zdravie a život
druhého človeka. Zamiešajte sa aj vy, pridajte sa k tohtoročnej
kampani a darujte krv!
Takto to urobili aj učitelia a študenti Gymnázia DH vo Svidníku. Na Študentskej kvapke krvi sa okrem stálic zúčastnili aj noví prvodarcovia. Darovaním
krvi sa zapojili do 26. ročník kampane Študentská kvapka krvi, ktorá potrvá
do 20. novembra 2020.
Študentská kvapka krvi prebieha v čase, keď sa kvôli pandémii COVID-19
sprísňujú opatrenia v celej krajine. V tejto situácii sú však pravidelní darcovia
krvi ešte dôležitejší.
Mobilné odbery krvi boli síce v celej krajine zrušené, krv je však stále možné
darovať na odberových pracoviskách Národnej transfúznej služby SR a na
hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc. „Ak ste zdraví a spĺňate
aj ďalšie podmienky darovania krvi, neodkladajte svoje rozhodnutie na
neskôr, teraz je vaša pomoc mimoriadne dôležitá,“ zdôrazňuje Zuzana
Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža. „Darcovia
krvi sa v tomto mimoriadnom období musia vopred objednať na presný
čas. Preto ak chcete darovať krv, skontaktujte sa čím skôr s najbližším
odberovým pracoviskom a dohodnite si najbližší termín,“ uzavrela.
(pn)

MALÁ, ALE LUXUSNÁ
Ako sme už spomenuli, ide o druhé, textovo nezmenené vydanie, keďže
obsah sám o sebe patrí k tomu najlepšiemu, čo z rusínskej historiografie
možno na knižnom trhu nájsť. Ale nové vydanie prináša pre milovníkov kníh
i nový veľký bonus.
Tým je grafické spracovanie publikácie Ivana Popa z dielne grafičky Kataríny Rybnickej. Vydavateľ zvolil do ruky šikovný formát, a napriek tomu,
že kniha má 230 strán, zvolený kvalitný papier nerobí knihu ani hrubou ani
ťažkou. Zvolený typ písma pôsobí nielen esteticky príťažlivo, ale sa aj dobre
číta, text je elegantne doplnený obrázkovou dokumentáciou, ktorá má tiež
vysokú kvalitu.
Obálka knihy, na ktorej je medveď, symbol rusínskeho erbu, vyrazený na striebornej fólii, je už len potvrdením toho, že grafika publikácie bola vyhotovená
na vysokej, profesionálnej úrovni a v modernom štýle, aký sa v publikaciách
o Rusínoch často nevidí.
Kniha je preto dobrá nielen ako „povinný” kúsok v knižnici každého Rusína,
ale tiež ako krásny, luxusom voňajúci, navyše užitočný darček pre blízkych ľudí.
Možno, práve táto kniha pomôže mnohým spomenúť si na svoj rusínsky pôvod,
a oni na neho potom nezabudnú ani pri sčítaní obyvateľstva v roku 2021.
Peter Medviď, Prešov
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Predseda PSK podpísal memorandá o spolupráci so subregiónmi
Do regiónov by malo pritiecť viac peňazí
Prešovský župan podpísal memorandá o spolupráci s troma
strategicko-plánovacími regiónmi Šariš, Spiš a Horný Zemplín.
Primátori okresných miest tak urobia po doručení dokumentu
poštou. Obe strany si od spolupráce sľubujú menej byrokracie
a viac peňazí pre regióny pri črpaní eurofondov.

opravu kultúrneho stánku či škôlky, školy. Konkrétny dotyk s eurofondami je najbadateľnejší priamo v obciach a mestách,“ vysvetlil prešovský
župan.
Na vytvorenie subregiónov nadväzuje aj kreovanie Rady partnerstva a príprava nového Programového hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Prešovského samosprávneho kraja (PHRSR PSK), ktorého súčasťou bude aj
Integrovaná územná stratégia (IÚS) PSK. Krajská samospráva sa týmito krokmi
Čerpanie eurofondov v regiónoch by malo byť po novom jednoduchšie, rých- zároveň pripravuje na nové programové obdobie na roky 2021 - 2027.
lejšie a efektívnejšie. Zabezpečí to nový systém schvaľovania projektov, ktorý
Aj mesto Svidník podpísalo Memorandum o spolupráci na príprave a implesa zmení z národnej na regionálnu úroveň. V praxi to znamená, že o projektoch mentácii Integrovanej územnej stratégie Strategicko-plánovacieho regiónu
v regiónoch už nebudú rozhodovať v Bratislave. Samotné schvaľovanie sa „Šariš“ v rámci Prešovského samosprávneho kraja. Primátorka Marcela
naopak uskutoční priamo na území kraja prostredníctvom Rady partnerstva a Ivančová: „Za celým týmto názvom sa skrýva iniciatíva, ktorá má za cieľ
Koordinačnej rady Strategicko-plánozabezpečiť, aby sa európske fondy
vacích regiónov.
čerpali adresne podľa požiadaviek
Prešovský samosprávny kraj (PSK)
"zdola" a čo najjednoduchšie. Dúpracuje na tejto zmene už niekoľko mefam, že sa dobrý zámer podarí.“
siacov. V tejto súvislosti podpísal v utoMesto Svidník je súčasťou strategicrok 10. novembra jeho predseda Milan
kého plánovacieho regiónu "Šariš", priMajerský memorandá o spolupráci na
čom jadrovým mestom celého regiónu
príprave a implementácii Integrovanej
je mesto Prešov. Partneri memoranda
územnej stratégie Strategicko-plánospoločne deklarujú, že na území Prevacích regiónov Šariš, Spiš a Horný
šovského samosprávneho kraja majú
Zemplín. Pri podpise memoránd sa tiež
záujem vytvoriť strategicko-plánovací
spojil prostredníctvom videohovoru s
región Šariš. Územie strategicko-plánoprimátormi okresných miest, ktorí tvoria
vacieho regiónu Šariš tvoria katastrálne
jednotlivé subregióny.
územia miest a obcí nachádzajúcich
„Kľúčovým momentom je, že Presa na území okresov Prešov, Sabinov,
šovský samosprávny kraj je rozdeBardejov a Svidník.
lený na tri subregióny. Tie sú určené
S počtom obyvateľov a počtom obcí
Aj mesto Svidník podpísalo Memorandum o spolupráci na príprave a
historicky, ale aj strategicky tak, aby
je najväčším subregiónom Strategickoimplementácii Integrovanej územnej stratégie Strategicko-plánovacieho
čerpanie eurofondov bolo pružné a
plánovací región (SPR) Šariš. Zahŕňa
regiónu „Šariš“ v rámci Prešovského samosprávneho kraja
omnoho jednoduchšie. Každý subreokresy Prešov, Sabinov, Bardejov,
gión má svojho koordinátora. Považujem to za najlepší krok k tomu, aby Svidník. Má 288 obcí a 347 089 obyvateľov. Druhým subregiónom je SPR Spiš.
sa koncoví užívatelia našej práce, čiže obyvatelia miest a obcí, prípadne Pozostáva z okresov Poprad, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa. Má 147 obcí
jednotlivých komunít, mohli ľahšie dostať k eurofondom,“ povedal krátko a 268 189 obyvateľov. Tretím subregiónom je SPR Horný Zemplín s okresmi
po podpise memoránd predseda PSK Milan Majerský.
Humenné, Vranov nad Topľou, Snina, Stropkov, Medzilaborce. Zahŕňa 229 obcí
Zástupcovia samospráv v online spojení apelovali na odbúranie byrokracie, a 210 966 obyvateľov.
(lh, pn)
rýchlejšie čerpanie eurofondov a možnosti mať viac času na realizáciu svojich
projektov. Nový systém schvaľovania projektových zámerov vítajú. Memorandá
im župa pošle na podpis poštou.
Odstránenie zdĺhavého procesu jednotlivých kontrol si od zmeny sľubuje aj
samotný župan, ktorý avizoval, že po novom by mohla byť z troch kontrol už len
Tretí sektor si doteraz pripísal na svoje účty približne 43 mijedna. To by malo zabezpečiť aj čerpanie európskych peňazí pre viac projektov.
liónov eur. Tieto peniaze poslala neziskovým organizáciám,
S akým obnosom financií môže župa počítať, zatiaľ nie je jasné.
„Tie čísla lietajú od jednej miliardy pre všetky územné celky až po sumu nadáciám a občianskym združeniam finančná správa.
troch miliárd. Verím, že niekde v týchto diapazónoch sa budeme pohyDo týchto dní už spracovala 553 869 vyhlásení o poukázaní podielu zaplabovať. Čím vyššia čiastka pre regióny, tým lepšie pre ľudí.
tenej dane. Zamestnanci môžu darovať svoje dve, respektíve tri percentá,
Pretože kde inde sa vedia ľudia lepšie stotožniť s eurofondami a so
až do 30. novembra.
samotnou účasťou na európskom spoločenstve, ak nie v regiónoch pri
Zamestnanci majú stále možnosť podporiť tretí sektor. Zamestnávateľ, ktorý
čerpaní eurofondov - kde majú konkrétnu cestu, cyklochodník alebo
je platiteľom dane, im musí vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do
15. novembra. Zamestnanec tak môže darovať dve, resp. tri percentá, podaním samostatného vyhlásenia o poukázaní podielu spolu s týmto potvrdením
najneskôr do 30. novembra 2020. Neziskové organizácie, nadácie či občianske
Z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky spáchaného v sú- združenia následne dostanú tieto financie do konca februára 2021.
Finančná správa do týchto dní spracovala 553 869 vyhlásení o poukázaní
behu s trestným činom marenie výkonu úradného rozhodnutia bol obvinený
podielu zaplatenej dane a na účty neziskových organizácií, nadácií či ob43 ročný Svidníčan.
Ako vodič osobného vozidla bol v sobotu 7. novembra dopoludnia v rodnom čianskych združení odišlo už približne 43 miliónov eur. Je to však zatiaľ o 30
meste na Ul. Sov. Hrdinov, zastavený a podrobený bežnej kontrole. Bolo miliónov menej ako darovali daňovníci tretiemu sektoru v minulom roku. V
zistené vykonanou dychovou skúškou, že vodič jazdil pod vplyvom alkoholu, roku 2019 poukázalo podiel zo zaplatených daní takmer 905 000 daňovníkov
čo preukázala vykonaná dychová skúška. Jej hodnota bola takmer 2 promi- (852 734 fyzických a 52 252 právnických osôb), 15 590 prijímateľom darovali
le. Následnou lustráciou bolo zistené, že vodič má súdom udelený zákaz sumu viac ako 73 miliónov eur.
Zamestnanci si môžu vybrať zo zoznamu prijímateľov na rok 2020. Zoznam
činnosti viesť motorové vozidlá a to ešte 18 mesiacov! Vodič bol policajnou
hliadkou obmedzený na osobnej slobode, bol zadržaný a bol umiestnený vedie Notárska komora SR a je verejne dostupný na stránke www.notar.sk, ako
do cely policajného zaistenia. Tento prípad dokumentuje Okresný dopravný aj na portáli finančnej správy https://www.financnasprava.sk/sk/elektronickesluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-prijimatelov-z-nk-sr.
inšpektorát vo Svidníku.
Drahomíra Adamčíková, hovorkyňa Finančnej správy
(krpz)

Zamestnanci majú stále čas na 2%

Vodič pod vplyvom alkoholu
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V prímestskej doprave na východe Slovenska pribudnú časové lístky
PSK a KSK avizujú novinky v integrovanom dopravnom systéme
Košický a Prešovský samosprávny kraj chystajú zmeny v
prímestskej autobusovej doprave. Plánujú zaviesť platbu mobilným telefónom, aj lístky s časovou platnosťou od denného
po celoročný lístok. Pripravujú aj novú zónovú tarifu, ktorá sa
stane jedným zo základov integrovaného dopravného systému
(IDS).
V prímestskej autobusovej doprave na východe Slovenska dôjde k ďalším
výrazným zmenám. Košický a Prešovský samosprávny kraj, ktoré sú objednávateľmi verejnej autobusovej dopravy, pripravujú tzv. zónovú tarifu. Cieľom
je uľahčiť a zrýchliť cestovanie verejnou dopravou.
„Najväčší prínos novej tarify je cestovanie za rovnakú cenu bez ohľadu na
trasu priamo alebo s prestupom. Okrem toho v prímestskej autobusovej
doprave plánujeme zaviesť predplatné časové lístky, teda denné, mesačné, štvrťročné, polročné a ročné. Týmto krokom sa snažíme zvýhodniť
pravidelných cestujúcich, ktorí využívajú verejnú dopravu na prepravu
do školy či práce. V neposlednom rade budú mať tieto zmeny vplyv aj
na rýchlosť cestovania verejnou dopravou,“ uviedol predseda Košického
samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
V súčasnosti platí v prímestskej autobusovej doprave tzv. kilometrová tarifa.
Cena cestovného lístka sa teda odvíja od počtu kilometrov, po novom to bude
podľa počtu prejdených zón. Zónovú tarifu chcú župy na východe Slovenska
spustiť v priebehu prvej polovice budúceho roka, a to na základe návrhu
spoločnosti IDS Východ, s.r.o., ktorej zakladateľmi sú obidva kraje.
„Považujem za úspech, že sa nám podarilo rozbehnúť činnosť organizátora verejnej dopravy a urobiť pre zavedenie integrovaného
dopravného systému viacero dôležitých krokov. Hovoríme o podobe
spoločného prepravného poriadku, jednotnom znení budúcich zmlúv s
dopravcami, štandardoch dopravnej obslužnosti či taktovom cestovnom
poriadku, ktorý sa nám podarilo sfunkčniť na niekoľkých pilotných
linkách v kraji.
V súvislosti so zavedením novej tarify pripravujeme aj nové spôso-

by vyhľadávania spojení a nákupu cestovného, a to prostredníctvom
mobilnej aplikácie či platby mobilom,“ povedal predseda Prešovského
samosprávneho kraja Milan Majerský.
Nová tarifa bude v prvej fáze uplatnená v prímestskej autobusovej doprave.
Kraje počítajú s jej rozšírením aj na jednotlivé mestské dopravy a železničnú
dopravu.
IDS Východ okrem zmien v tarifách plánuje vytvoriť aj pracovisko pre analytické činnosti a dopravné modelovanie. Jeho hlavnou úlohou bude pracovať s
dopravnými modelmi spracovanými v rámci Plánov udržateľnej mobility oboch
samosprávnych krajov a postupne aj s dopravnými modelmi oboch krajských
miest. Organizátor integrovanej verejnej dopravy by mal v budúcom roku
zabezpečovať činnosti aj pre mesto Prešov a Košice. Kým Prešov pristúpil
do IDS Východ ako partner v septembri tohto roka, Košice by sa mali pripojiť
v najbližších dňoch.
(lh)

Novembrových viac ako 7 tisíc kilogramov
Triedením zeleného odpadu pomôžete, aby tisíce kilogramov
nešli na skládku, ale na kompostáreň, z ktorej máme osoh v
podobe kompostu pre domácnosti.
ĎALŠÍ ÚSPEŠNÝ ZBER
10. novembra zbierali pracovníci Technických služieb mesta Svidník zelený
odpad priamo od domov. Občania sa takto ekologicky zbavili lístia, buriny,
drobných konárov, či iného biologického odpadu.
VYZBIERANÝCH
44 140 KILOGRAMOV
Pribudlo tak ďalších 7260
kg bioodpadu. V prvom
zbere 21. júla sa vyviezlo od
domov 3120 kg, 4. augusta
sa vyviezlo 3310 kg, 18.
augusta 3500 kg, 2. septembra 3000 kg, 16. septembra
občania Svidníka spolu vytriedili 6100 kg zeleného
odpadu, 29. septembra sa
vyzbieralo 4950 kg a 13. októbra sa vyzbieralo ďalších
8200 kg zeleného odpadu.
V poslednom októbrovom zbere 27. októbra to bolo 4700 kg. Spolu sme na
kompostáreň vyviezli už 44 ton biologického odpadu.
***
NAJLEPŠIE JE KOMPOSTOVAŤ
Najlepšie nakladanie so zeleným odpadom je jeho kompostovanie a ideálne
na vlastnej záhrade. Vieme, že Vás trápi priestor na kompostovanie, preto

sa uchádzame o prostriedky na
zakúpenie kompostérov a na
prostriedky na hnedé nádoby na
bioodpad do bytov.
Mesto Svidník spustilo vývoz
zeleného odpadu v polovici júla
2020. Každý druhý týždeň boli
vyvezené tony biologického odpadu pracovníkmi Technických
služieb mesta Svidník. Odpad
putoval na mestskú kompostáreň a bol zhodnotený v podobe
kompostu pre občanov, ktorý si
môžu vyzdvihnúť na Zbernom
dvore vo Svidníku. Otváracie
hodiny Zberného dvora majú
teraz už zimný režim od 6:00h.
do 14:00h., v stredu do 16:00h a v
sobotu je ZB otvorený od 14:00h.
do 16:00h.
Ďakujeme, že triedite milí Svidníčania.
***
ČO S OSTATNÝM ODPADOM?
Komunálny odpad ďalej vkladajte do bežných smetných nádob. Triedený
odpad patrí do farebných košov. Plast, tetrapak, plechovky do žltého, papier
do modrého a sklo do zeleného koša.
Kristína Tchirová,
hovorkyňa mesta Svidník
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Vážme si našich seniorov nielen v októbri
- mesiaci úcty k starším, ale počas celého roka
Aj keď už mesiac úcty k starším pominul, vážme si našich
rodičov a starých rodičov aj naďalej a po celý rok. Myslíme na
nich a buďme im nápomocní najmä v tieto ťažké dni ovplyvnené nebezpečným koronavírusom, ktorý nás v tomto období
ohrozuje.
Keď sa narodíme, majú naši rodičia veľkú radosť. Svojmu potomkovi prejavujú nesmiernu lásku a veľkú starostlivosť. Poskytnú mu stravu, materiálne
a duchovné prostriedky a chcú mu to najlepšie. Aby
mal pokojný a šťastný život, dobrú školu a kariéru,
bol zdravý a mal svoju šťastnú rodinu.
Za to od neho očakávajú, že keď zostarnú, tak im
trochu lásky vráti, a keď oslabnú a budú nemocní,
že sa o nich postará. No mnohokrát je tak, že jedna
matka vychová niekoľko detí, no viac detí sa nevie
postarať o svoju zostarnutú mamu. Rodičom sa väčšinou podarí o svoje deti postarať. No, čo sa stane,
ak sa situácia obráti a oni zostarnú.
V súčasnosti sa deti pomerne skoro osamostatňujú,
budujú kariéru, zakladajú si rodinu a od svojich starnúcich rodičov odchádzajú.
Starí ľudia ostávajú väčšinou sami. A to je ešte ten lepší prípad. Sú aj deti,
ktoré svojich zostarnutých rodičov odložia do domovov dôchodcov, nemocníc
alebo hospicov a ich celoživotne nadobudnutý majetok si privlastnia. Opustení
seniori sa so smútkom v srdci vyžalujú na nepochopenie svojich nevďačných
potomkov, smútia, poplačú si, no nepomôžu si.
Starí ľudia zbierajú úrodu z toho, čo v živote robili. Ak robili nedobré veci,
vracia sa im to. Ak počas aktívneho života rozdávali dobro, majú aj spokojnú
starobu.
Bývalo tak, že ak deti navštívili svojich rodičov - seniorov, spytovali sa ich na
zdravie, či majú všetko čo potrebujú, ako sa cítia a podobne. Dnes sa stáva,

SPOMIENKA
Sú bolesti, na ktoré nie je liek...
Sú rozhodnutia, ktoré už nevrátiš späť...
Sú spomienky, ktoré nikdy nevymažeš...
Sú ľudia, na ktorých nikdy nezabudneš.

S láskou, smútkom v srdci a v modlitbách si
17. novembra 2020 pripomíname prvý rok,
čo nás navždy opustila
Darina BARILLOVÁ
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s
nami tichú spomienku a modlitbu.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti, čo vzal,
ostali len spomienky a žiaľ.
24. novembra 2020 uplynie 5 rokov,
odkedy nás navždy opustila naša
milovaná manželka a mamka
Paraska HLIVJAKOVÁ zo Svidníka
Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
Manžel Jozef a synovia Milan, Jozef a dcéra
Dana

že poniektoré deti prídu za svojimi rodičmi iba raz mesačne a už v dverách
sa pýtajú: „Prišiel ti dôchodok ...?“
Podľa slov istého skúseného človeka tieto nepodarené deti na peniaze
svojich rodičov čakajú ako dobrý hospodár na životodarný dážď. Zoberú ich
a odchádzajú, nechávajúc svojich predkov ich osudu. Je to smutné, ale každý
si za svoje skutky zodpovedá sám. Mladí ľudia by si mali uvedomiť, ako sa
správajú dnes, taký príklad dávajú svojim potomkom. Môžu sa dožiť staroby
podobnej tej, akú pripravili svojim predkom.
Preto by malo byť našou spoločnou snahou urobiť pre našich seniorov
všetko, aby mali spokojnú starobu a netrpeli. A to nielen v mesiaci úcty k
starším, ale aj počas celého roka. Aby sa v starobe nemuseli trápiť a mohli
sa tešiť zo svojich deti, vnúčat a pravnúčat. Úcta k seniorom by sa mala stať
prirodzenou súčasťou nášho života. Chcel by som našim seniorom, členom
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a všetkým starým ľuďom na
našom milovanom Slovensku, zaželať mnoho šťastia, spokojnosti a hlavne
zdravia, ktoré je najmä v tomto období potrebné si ešte viac chrániť.
Nech sú dni ich zaslúženého odpočinku v ich starobe naplnené úctou celej
spoločnosti.
Milan Maguľák, predseda ZO SZPB vo Svidníku

V lese našli muníciu, v rieke bombu
V piatok 6. novembra ráno na linku 158 oznámila žena nález munície v
katastri obce Bodružal. Predmetné oznámenie bolo policajnou hliadkou
okamžite preverené, bolo zistené, že muníciu našiel muž v lesnom poraste vo
vzdialenosti 350 metrov za uvedenou obcou. Na miesto sa dostavil aj krajský
pyrotechnik, ktorý určil, že ide o 4 delostrelecké míny z obdobia II. sv. vojny.
Pyrotechnik muníciu na mieste zneškodnil riadeným odstrelom.
V popoludňajších hodinách 10. novembra na linku 158 oznámil 22 ročný
mladík z obce Ladomirová, že v rieke Ladomírka našiel muníciu. Na miesto
bola okamžite vyslaná hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru zo
Svidníka ako aj krajský pyrotechnik. Ten stanovil, že ide o muníciu z obdobia II.
sv. vojny, presne o časť leteckej bomby FAB 100. Pyrotechnik muníciu prevzal
za účelom zneškodnenia.
(krpz)

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Aj keď priskoro zhasla sviečka Tvojho života,
neodišiel si, zostávaš v srdciach blízkych.
S hlbokým zármutkom a žiaľom
v srdciach oznamujeme,
že nás po ťažkej chorobe
vo veku 62 rokov
navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a dedko
JOZEF ŠTEFANEC
zo Svidníka
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš žiaľ.
Zároveň sa chceme poďakovať za príkladnú zdravotnú starostlivosť lekárom - onkológom MUDr. Jozefovi Chovancovi a MUDr.
Erike Hnatovej. Ďakujeme aj lekárom, sestrám a ďalšiemu zdravotníckemu
personálu Interného a Covid oddelenia svidníckej nemocnice, špeciálne MUDr.
Marekovi Pytliakovi a MUDr. Márii Kandrovej.
Zároveň ďakujeme Doliečovaciemu oddeleniu Nemocnice v Stropkove a
Dopravnej zdravotnej službe Ivety Ľos-Božikovej.
S láskou a úctou
Manželka Marta, dcéra Katka a syn Martin s rodinami
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE
NOVEMBER: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.

o d 16 . n o v e m b r a 2 0 2 0

STOMATOLÓGOVIA:
21. a 22. novembra: MUDr. M. Hutňan - Centrálna 812 vo Svidníku.
Kontakt: 054/752 12 36.
Stomatologické pohotovostné služby sú cez víkendy a štátne sviatky od 8.00
do 12.00 hod.

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

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA
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. - večerňa - 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
Pondelok 16. novembra: 6.30 * Mária s rod. (poďakovanie), 18.00 +
Peter, Utorok 17. novembra: 6.30 Kláštor sestier Baziliánok, 8.00 + Darina
Barillová (ročná lit. s panychídou), Streda 18. novembra: 6.30 + Barbora
(panychída), 18.00 * Matej a Jakub s rodinami, Štvrtok 19. novembra:
6.30 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 * Martin, Alena, Vivien, 18.00 +
Šimon, Piatok 20. novembra zdržanlivosť od mäsa a pôst: 6.30 + Oľga,
Juraj, Eva, Michal, 18.00 + Michal, Michal, Sobota 21. novembra – Vstup
Bohorodičky do chrámu: 8.00 * Milan, Anna, Maroš, Daniela, Eliška, Anna,
Ruben, Frederik csl. lit., 10.00 * Martin Timan, 18.00 Večiereň sviatku
s požehnaním lítijných darov, Nedeľa 22. novembra: 8.00 * Za farnosť,
myrovanie, 10.30 * Rudolf csl. lit, myrovanie, 18.00 * Ivana, Peter, Peter,
myrovanie.
Od pondelka 16.11. sú opäť obnovené verejné slávenia bohoslužieb v
chráme so zachovaním hygienických podmienok a rozostupmi pri sedení.
V našom chráme je to 180 miest.
GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Pondelok 16.11.: 17:00 + Peter Kuderjavý, Utorok 17.11.: 7:00 + Agnesa, Streda 18.11.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Martina a
Ladislava s rodinami, Štvrtok 19.11.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie
pre Alžbetu a Tamaru, Piatok 20.11.: 17:00 + Peter, Júlia, Peter, Peter,
Helena, Anna, Sobota 21.11.: 8:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre
rod. Tarabčákovú, Nedeľa 22.11.: 9:00 Za farnosť (liturgia pre seniorov);
10:00 Na úmysel darcu.
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 kvalifikovaní 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.

SEGEŠ, Vladimír:
Kriminalita a justícia
v stredovekom
Prešporku.
Bratislava,
Marenčin PT 2020.
317 s.
Podoby zločinu a trestu v
stredovekom slobodnom kráľovskom meste Prešporku.
Kniha približuje atmosféru a
jednotlivé vrstvy obyvateľov
stredovekého mesta, protagonistov spravodlivosti aj zločinu,
načrtáva zásady uhorského a
mestského trestného práva
a opisuje kriminálne a súdne
prípady ako aj spôsoby trestania zločincov. Bohatý obrazový
materiál a dobové ilustrácie
plasticky dokresľujú opisované
skutočnosti.

MIKULČÍK, Kamil
Kamil Mikulčík sa narodil 18. novembra 1977 v Trnave. Po absolvovaní
gymnázia študoval na bratislavskej Ekonomickej univerzite a odbor herectvo
na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Kariéru divadelného herca
začal rozvíjať svojím pôsobením v bratislavskom Radošinskom naivnom
divadle. Účinkoval aj v Divadle Bolka Polívku v Brne, v trnavskom Túlavom
divadle, v Divadle Nová scéna a v Divadle Aréna v Bratislave. Člen vokálnej
skupiny Fragile je verejnosti známy aj z televíznych obrazoviek. V roku 2009
sa spolu s muzikálovou herečkou Nelou Pociskovou zúčastnili národného kola
pesničkovej súťaže Eurovision Song Contest, z ktorého ako víťazi postúpili do
semifinále v ruskej Moskve. Televíznym divákom môže byť Mikulčík známy
napríklad zo seriálov Ordinácia v ružovej záhrade, Druhý dych, Chlapi neplačú
alebo 1890. Herecké umenie predviedol aj v americkej akčnej dráme Behind
Enemy Lines (Za nepriateľskou líniou). Okrem toho si zahral tiež vo filmoch
Muzika a Legenda o lietajúcom Cypriánovi.

SARAMAGO, José (16.11.1922-18.6.2010)
Portugalský spisovateľ, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 1998.
Pracoval ako strojný zámočník, neskôr ako maliar, vydavateľ, novinár a prekladateľ, či literárny kritik. Koncom sedemdesiatych rokov začal byť známym
svojou románovou tvorbou, ale slávnym sa stal až románom Povesť o kláštore,
ktorého dej sa zakladal na realite, zmiešanej s magickými motívmi. Jeho knihy
boli preložené do 25 jazykov. V slovenčine vyšli jeho knihy Mesto slepých,
Cesta slona, Príbeh o obliehaní Lisabonu.

- Ocko, prečo peniaze,
ktoré má človek vrátiť, sa volajú dlhy?
- Pretože sa vracajú dlhý čas...
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Knižní hrdinovia očami detí

Podduklianska knižnica vo Svidníku a pobočka bibliobus v zriaďovateľskej
pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja vyhlasuje ll. ročník regionálnej
výtvarnej súťaže Kde bolo, tam bolo...
Súťaž je určená pre žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl okresov Svidník
a Stropkov.
Úlohou súťažiacich je výtvarne stvárniť svojho knižného hrdinu či obľúbenú
prečítanú rozprávku. Veď práve čítanie je vynikajúcim spôsobom rozvoja
detskej predstavivosti a tvorivosti, ktorá je dôležitá pre ich zdravý duševný
a osobnostný rast.
Cieľom výtvarnej súťaže je podnecovanie deti k umeleckej tvorivosti, podpora
ich talentu a vytváranie priestoru na prezentovanie ich vlastnej tvorby.
Technika súťažných prác je ľubovoľná a do súťaže je možné prispieť aj
priestorovou prácou.
Každý súťažiaci, jednotlivec aj kolektív Školského klubu detí môže do súťaže
prispieť jednou prácou v rámci súťažných kategórii. Súťažiť sa bude v dvoch
vekových kategóriách podľa typu prác. Odborná porota samostatne vyhodnotí
výkresy a samostatne priestorové práce: 1. kategória - žiaci 1. stupňa ZŠ a
2. kategória - žiaci 2. stupňa ZŠ. V marci 2021 spoznáme autorov víťazných
prác, ktorí budú vecne odmenení. Zo súťažných prác bude inštalovaná
výstava v priestoroch Podduklianskej knižnice. Viac informácií na http://
podduklianskakniznica.sk/
Ľ. Priputníková, Podduklianska knižnica vo Svidníku

Kto daroval krv?
V stredu 11. novembra prišlo v rámci Študentskej kvapky krvi na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 60 bezpríspevkových darcov:
Rudolf Gajdoš (17), Katarína Gajdošová (40), Ján Petraško ( 1 0 ) , M a r t i n
Gajdoš (42), Radoslav Anton (45), Ján Štefanišin (43), Helena Kapcalová
(prvodarca), Gabriela Kaliňaková (9), Roman Hriž (24), Peter Homza (63),
Peter Gič (32), Milan Ferenc (57), Ján Dančišin (129), Štefan Čobirka (47),
Ján Rodák (58), Milan Varjan (70), Milan Varjan (26), Martina Humenská
Molnárová (27), Viktor Mačuga (2), Lýdia Mačugová (12), Adam Kačmár (3),
Simon Skička (prvodarca), Jakub Šidelský (23), Miroslav Perháč (52), Matúš
Zajaroš (13), Beáta Fedešová (33), Natalia Goriščaková (6), Sidónia Zasadová
(prvodarca), Diana Jancurová (prvodarca), Sahar Havrilová (prvodarca),
Viktória Konárová (prvodarca), Alexandra Štoffová (3), Radka Klučárová
(3), Jozef Kimák (70), Valéria Kimáková (58), Jozef Adamica (10), Dalibor
Obmaščík (7), Šimon Pundžák (5), Matúš Pundžák (6), Lenka Šimková (14),
Jaroslav Madzin (59), Ľudovít Korekáč (57), Patrik Mašlej (15), Tomáš Calko
(33), Ľudmila Dudášová (24), Viktória Hamarčáková (21), Katarína Keselicová
(13), Zdenka Bujdošová (prvodarca), Michal Iľkanin (10), Miloš Vaňušaník (10),
Adrián Gužo (17), Marcel Hoľko (67), Tatiana Čižeková (prvodarca), Simona
Palijová (30), Danil Hic (11), Andrea Suchaničová (3), Bibiána Angelovičová
(2), Marián Prokopič (6), Dušan Kuzma (18), Erik Vrabeľ (15).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku

Zimný režim Zberného dvora
V nadchádzajúcom období bude Zberný dvor vo Svidníku fungovať
v upravenom zimnom režime.
Od 9. novembra 2020 dochádza k zmene otváracích hodín:
PONDELOK:

6:00 -14:00

UTOROK:

6:00 -14:00

STREDA:

6:00 - 16:00

ŠTVRTOK:

6:00 -14:00

PIATOK:

6:00 -14:00

SOBOTA:

12:00 - 16:00
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