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  Rozruch pri on-line rokovaní Mestskej rady vo Svidníku. Po-
slancovi Pavlovi Olejárovi, ktorý nie je členom rady, nedovolili 
zúčastniť sa jej rokovania, teda pripojiť sa na link, prostred-
níctvom ktorého on-line rokovanie svidníckej Mestskej rady 
prebiehalo. 

Rokovací poriadok mu to umožňuje, napriek tomu to Pavlovi Olejárovi nedovolili

PAVEL OLEJÁR: „Podľa rokovacieho poriadku mestskej rady 
sa môže zasadnutia rady zúčastniť každý poslanec“  

  Poslanec Pavel Olejár o tom informoval na sociálnej sieti a svoje vyjadrenie 
následne poskytol aj médiám. 
   „Pre mňa je to nepochopiteľné. V samo-
správe sú jasné zadefi nované a schválené 
pravidlá a postupy. Banálna vec. Podľa 
rokovacieho poriadku mestskej rady sa 
môže zasadnutia rady zúčastniť každý 
poslanec. Aj nečlen mestskej rady. Žiadne 
schvaľovanie účasti, žiadne hlasovanie, 
žiadne rozhodovanie mestskej rady o „do-
volení“ zúčastniť sa, nemá oporu v zákone 
alebo rokovacom poriadku. Nechápem a 
čudujem sa primátorke,“ vyhlásil poslanec 
Pavel Olejár, ktorý tak reagoval na primátorku 
Marcelu Ivančovú. 
  Tá mu podľa jeho slov v ich vzájomnej ko-
munikácií, keď žiadal o prístup na link, kde 
prebiehalo rokovanie mestskej rady, mala 
napísať, že sa opýta členov mestskej rady. Ná-
sledne mu mala oznámiť, že členovia mestskej 
rady nesúhlasili. „Chcel som si len vypočuť názory, argumenty, diskusiu 
k závažným bodom rokovania mestskej rady. Rokovalo sa o rozpočte 
na rok 2021, najväčších úveroch v histórii mesta Svidník, schopnosti 
splácať aktuálne úvery a či si ďalší úver vôbec môžeme zobrať, na čo ho 
plánujeme použiť, o odpredaji SAD, o odpadovom hospodárstve atď. Žiaľ. 
Niekto sa v rozpore so svojimi kompetenciami rozhodol, že mi prístup 
na mestskú radu nedá. Svet nepadá a nestojí na tom, že som nedostal 
prístup na rokovanie. 
  Som zvedavý ale, aké výhovorky sa dozvieme. Ale keď nedodržiava-
me jasné pravidlá, zásady, rokovacie poriadky, kde máme istotu, že sa 
dodržiavajú dôležitejšie právne normy? Aký vôbec bol dôvod na takéto 
rozhodnutie? A kto ho prijal? Zámerne? Z nevedomosti? Dozvieme sa 
možno vymyslené a donekonečna omieľané veci o arogancii, vyhrážkach, 
búchaní dverami a čo ja viem čo všetko,“ komentoval vzniknutú situáciu 
poslanec Pavel Olejár. 

***
Prítomní poslanci ako riadni členovia mestskej rady 

sa držali zvyku, že zasadnutie MsR je neverejné aj pre 
poslanca - nečlena MsR

  
  PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová v reakcii uviedla, že poslanec 
mestského zastupiteľstva nemá priamo zo zákona o obecnom zriadení právo 
zúčastňovať sa zasadnutia mestskej rady (MsR). „Takýmto právom disponujú 
len členovia mestskej rady. Primátorka mesta požiadavku svidníckeho 
poslanca - nečlena MsR predniesla na mestskej rade. Mestská rada je 
iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva 
ako kolektívneho orgánu. Závery z rokovania MsR sú súčasťou preroko-
vaných materiálov na zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
Prítomní poslanci ako riadni členovia mestskej rady sa držali zvyku, že 
zasadnutie MsR je neverejné aj pre poslanca - nečlena MsR. Mestská 
rada prebiehala konštruktívne v súlade so zákonom. Výstupom z nej 
je spísaná zápisnica,“ podotkla Kristína Tchirová a vyjadrila sa aj samotná 
primátorka. „V stredu 25. novembra zasadala Mestská rada, zdôrazňujem, 
nie Mestské zastupiteľstvo. Rada sa skladá z 5 zvolených poslancov, jej 
úlohou je prerokovať materiál, ktorý bude následne na rokovaní zastupi-
teľstva predložený všetkým 15 poslancom. Rada je poradným orgánom 
primátorky - nič nepredáva, neberie úvery, nič nezatajuje, je to pracovné 
stretnutie a zúčastňuje sa ho aj hlavný kontrolór mesta,“ povedala Marcela 
Ivančová s tým, že zasadnutie MsR prebiehalo prvýkrát videokonferenciou, s 
ktorou bola spojená náročná príprava a v minulosti žiaden iný poslanec, nečlen 
MsR, takéto požiadavky na účasť na mestskej rade nemal.

  Núka sa však napísať, že hoci doteraz nikto takúto požiadavku nemal, ne-
znamená to, že ju nemôže mať. A navyše to neznamená ani to, že je možné 
nevyhovieť mu. Rokovania mestského zastupiteľstva či mestskej rady sa, sa-
mozrejme, riadia zákonom o obecnom zriadení, ale detaily upravujú rokovacie 
poriadky mestského zastupiteľstva či mestskej rady. 
  No a rokovací poriadok Mestskej rady vo Svidníku z 27. apríla 2011 schválený 

Mestskou radou v článku 4 a v odstavci 3 hovorí: „Okrem 
členov mestskej rady sa jej rokovania zúčastňuje 
prednosta mestského úradu a hlavný kontrolór, a 
to s hlasom poradným.“ Nuž a v bude 4. stále platný 
rokovací poriadok Mestskej rady vo Svidníku hovorí: 
„Zasadnutia mestskej rady sa môžu zúčastniť aj iní 
poslanci mestského zastupiteľstva.“ 
  Rokovací poriadok teda vôbec nehovorí o tom, že 
členovia mestskej rady rozhodujú o tom, či sa na ich 
zasadnutí zúčastní aj iný poslanec alebo nie. Znamená 
to, že poslanec Pavel Olejár mal právo pripojiť sa na link, 
na ktorom on-line zasadnutie svidníckej Mestskej rady 
prebiehalo. „Svet sa neprestane točiť, lebo jednému 
poslancovi svojvoľne zabránili vykonávať si svoj 

mandát. A možno si niektorí povedia: „dobri zrobili, tak mu treba.“ 
  Ale ako chceme dodržiavať iné právne normy, keď bez mihnutia oka 
porušíme jasný rokovací poriadok mestskej rady. A pritom niekto sľu-
boval Slušnú zmenu. Všetky svoje aktivity ako poslanec MsZ nerobím 
pre seba. Ako osoba tým nič nezískavam. Práve naopak. Dostávam sa 
do situácie, kde som krivo obviňovaný. Ja zastupujem ľudí a robím 
len a len v prospech Svidníčanov, aby Svidník bol lepším miestom 
pre život,“ uzavrel poslanec Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Pavel 
Olejár.                                                                                                   (ps)

   Vzniknutú situáciu vo Svidníku hodnotil pre naše noviny riaditeľ Ústrednej 
kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska a expert na samosprávu Michal 
Kaliňák. V úvode zdôraznil, že Mestská rada je v zmysle zákona o obecnom 
zriadení iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom  zastupiteľstva. Plní 
úlohy podľa rozhodnutia  zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného or-
gánu primátora. K samotnej situácii, ktorá vo Svidníku nastala, Michal Kaliňák 
uviedol toto: „Nakoľko rokovania kolektívnych orgánov samosprávy, ako je 
zastupiteľstvo, rada, či komisie nie sú tajné, s výnimkami bodov, ktoré upravuje 
ďalšia legislatíva, je potrebné konštatovať, že rokovania sa môže zúčastniť aj 
iný poslanec, ako je ten, ktorý je zo svojej pozície členom tohto poradného or-
gánu. Avšak na rokovaní nehlasuje,“ potvrdil Michal Kaliňák názor, že svidnícky 
mestský poslanec sa on-line rokovania mestskej rady mohol zúčastniť. Práve 
vzniknutá situácia však podľa Michala Kaliňáka ukazuje aj niečo iné. „Ukazuje 
potrebu, aby zastupiteľstvo aktualizovalo rokovací poriadok, prípadne štatút 
mesta a zakomponovalo tam pravidlá účasti nečlenov, napríklad s prihliadnutím 
na hlasovanie o udelení slova a podobne. Samozrejme so zachovaním práva 
poslanca zúčastniť sa na takýchto rokovaniach,“ dodal Michal Kaliňák.    (ps) 

Michal Kaliňák: „Na mestskej rade môže 
byť aj poslanec, ktorý nie je jej členom“
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  V uplynulom vydaní sme písali o chystanej veľkej súdnej refor-
me, ktorá sa dotýka aj nášho regiónu. Namiesto 54 okresných 
súdov len tridsať a v Bratislave a v Košiciach dva mestské súdy. 
Namiesto ôsmich krajských súdov len tri - odvolacie súdy v 
Trnave, Banskej Bystrici a Prešove. Na Slovensku sa chystá 
veľká súdna reforma a už o dva roky to má znamenať aj novú 
mapu súdov.

Nespokojní primátori píšu ministerke spravodlivosti 
„Obávame sa tiež, že zrušenie Okresného súdu vo Svidníku spustí lavínu ďalších zmien“

  Reforma, o ktorej ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) hovorí 
už tri roky, sa dostáva do fi nálnej časti. Z týchto informácií, ktoré priniesol 
Denník N je zrejmé, že o dva roky by mal Okresný súd vo Svidníku skončiť. 
Prvostupňové súdy na východnom Slovensku by podľa návrhu ministerstva 
mali byť len v mestách: Rožňava, Spišská Nová Ves, Poprad, Prešov, Vranov 
nad Topľou, Trebišov, Michalovce, Humenné a mestských súd by mal byť v 
Košiciach. 
  Prípadné zrušenie Okresného súdu 
vo Svidníku by istotne malo veľkú odo-
zvu medzi obyvateľstvom. Veď okresný 
súd tu bol zriadený hneď po vzniku 
prvej Československej republiky, kedy 
Svidník nemal ešte ani štatút mesta. V 
roku 1923, ktorým sa datuje inštalácia 
súdu vo vtedy ešte obci Vyšný Svid-
ník, to bolo gesto mladej rodiacej sa 
demokracie nového štátu, 
ktorým sa snažila priblížiť 
štátnu správu občanom. Vo 
vtedy agrárnom a zaostalom 
kraji zriadenie súdu bolo 
významným krokom v bu-
dovaní novej štátnej správy, čo sa napokon 
odzrkadlilo v postupnom rozvoji regiónu.
  Okresný súd vo Svidní- ku zastrešuje aj 
okres Stropkov a od roku 1996 aj územie 
okolo mesta Giraltovce, ktoré bolo vtedy začle-
nené do okresu Svidník. 
Reforma súdnictva vyvolala množstvo nega-
tívnych reakcii v kraji pod Duklou. Primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová 
a primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza ministerke spravodlivosti adresovali 
list. Uvádzame ho v plnom znení.   

  „Vážená pani ministerka,
obraciame sa Vás ako volení predstavitelia občanov okresov Svidník a 
Stropkov - primátori oboch okresných miest. Po možnosti oboznámiť sa s 
návrhom Reformy súdnej mapy, ktorá si nesie za cieľ zvýšiť dôveryhodnosť 
súdnictva, jeho kvalitu a výkon, vyjadrujeme na jednej strane podporu Vašej 
snahe, ale na strane druhej chceme vyjadriť pochybnosť o správnosti navr-
hovaného riešenia.
  Transformácia Okresného súdu vo Svidníku na detašované pracovisko 
súdu vo Vranove nad Topľou neberie do úvahy 
ani historické ani pri- rodzené väzby v regióne. 
Sme okresmi bez že- leznice a pokrytie územia 
kvalitnou hromadnou dopravou s dostatočným 
množstvom možností cestovať z územia oboch 
okresov do Vranova nad Topľou je obmedze-
né. Dostupnosť obcí (hlavne zo severných častí 

územia regiónu) nie je v 
požadovanom časovom 
limite, ktorý uvádzate vo 
Vami prezentovanom ma-
teriáli, celú situáciu značne 
komplikuje nutnosť prestu-
pov, v mnohých prípadoch 

viacnásobných. Pre množstvo obcí 
okresu Svidník bude Vranov nad Top-
ľou, po Svidníku a Bardejove, tretím 
miestom, kde budú musieť vybavovať 
úradné záležitosti.
  Navyše, v návrhu Reformy súdnej 
mapy nie je zohľadnené sociálne 
hľadisko a ďalší vplyv na región pod 
Duklou, oba okresy Svidník i Stropkov 

sú najmenej rozvinutými okresmi. Postupný odchod významných úradov a 
inštitúcii z mesta Svidník, ktoré boli odôvodené vyšším cieľom reforiem a dávali 
si za cieľ ekonomickú výhodnosť alebo rozvoj regiónov dopadli na mesto a 
jeho obyvateľov veľmi bolestivo. Spomenieme napr. úrad práce vo Svidníku, 
z ktorého je len detašované pracovisko, aj napriek faktu, že nezamestnanosť 
v okrese patrí k najvyšším na Slovensku, alebo zrušenie pôrodnice. Obávame 
sa tiež, že zrušenie Okresného súdu vo Svidníku spustí lavínu ďalších zmien 
a že reforma súdnej mapy odštartuje ďalšiu sériu reforiem (prokuratúra, polí-
cia), ktoré okresné mesto Svidník ako aj celý región posunie do dekadencie, 
z ktorej nebude cesty späť.

  Obyvatelia okresu Svidník a Strop-
kov sú nútení už teraz cestovať napr. 
do pôrodnice mimo okres, obyvatelia 
okresu Svidník na úrad práce mimo 
okres v dopravnej sieti, ktorú môžeme 
smelo ohodnotiť ako nedostatočnú a 
nebezpečnú. Návrh zmeniť územ-
ný obvod súdu so sídlom v meste 
Vranov nad Topľou považujeme za 
nepremyslený a nesprávny. Dôvodom 
je nielen nedostatočné spojenie, ale 
predovšetkým ďalší úpadok okres-
ného mesta, ktoré trpí na dôsledky 
štátnych reforiem.
  Pani ministerka,
týmto listom Vám tlmočíme výzvu, 
reformujte súdnictvo s cieľom zvý-
šiť jeho dôveryhodnosť a kvalitu, 
hľadajte však spôsob ako zachovať 
dostupnosť štátnych služieb rovnakou 
mierou pre všetkých občanov,
vo všetkých regiónoch Slovenskej re-
publiky,“ tieto slová adresujú minister-
ke primátori miest z regiónu - Ondrej 
Brendza a Marcela Ivančová. 

(pn) 
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  Stála milióny eur, no aj tak ju museli viackrát opravovať. 
Mimoriadne vyťažená medzinárodná cesta medzi Šarišským 
Štiavnikom a Rakovčíkom dostáva zabrať. Tisícky nákladiakov 
ju doslova ničia a motoristi sú na obmedzenia už aj zvyknutí.  

Cestu medzi Šarišským Štiavnikom a Rakovčíkom 
opravovali v rámci záručnej doby poslednýkrát

  Je to hlavný cestný ťah na Poľsko. 
Prechádza tadiaľ medzinárodný koridor 
od Baltického mora k Čiernemu. „Toľko 
kamiónov, koľko tu prejde, tak to je 
nemysliteľné,“ poznamenal jeden z 
motoristov, keď minulý týždeň za Ra-
kovčíkom čakal na semafore, keďže mu 
svietila červená. 
  Pripomeňme, že cestu kompletne opra-
vili v roku 2015. Dali si záležať, kvalitu 
prác štát odsúhlasil, no príroda stále 
robila svoje. „Napriek tomu, že vada 
diela je s najväčšou pravdepodobnos-
ťou spôsobená prienikom podzemnej 
vody z nasiaknutých nadzárezových 
svahov do podložia cesty a nie nedo-
držaním technologických postupov, 

zhotoviteľ stavby reklamované vady diela odstránil v plnom rozsahu,“ 
zdôraznila hovorkyňa Slovenskej správy ciest v Bratislave Lucia Karelová. „To 
je nemysliteľné také niečo, že urobia takto cestu a stále sa kazí, jamy sa 
robia a všetko ostatné,“ komentoval jeden z motoristov. 
  Z celkovej dĺžky rekonštruovaného úseku cesty sa opakované vady diela 
podľa hovorkyne Slovenskej správy ciest prejavili iba na horskom priechode 
Šarišský Štiavnik, lokálnymi poruchami v celkovej dĺžke cca 250 metrov. 
Súvisle, vyfrézovaním asfaltu a novým asfaltovaním musela dodávateľská 
fi rma kompletne zrekonštruovanú cestu opravovať počas piatich rokov viac-
krát. Päťročná záručná lehota končí práve teraz, v týchto týždňoch. No a na 
opravy tejto cesty sa tak musí pripraviť štát. „No to je problém zase. To je 
problém, ale tak, čo sa dá s tým urobiť?“ pýtal sa motorista a ďalší dodal: 
„Budeme platiť vyššie dane a hotovo.“ 
  Rekonštrukcia cesty, samozrejme, nielen spomínaného úseku, ale v celkovej 
dĺžke viac ako 23 kilometrov, pred piatimi rokmi stála 16 a pol milióna eur. 
Poslednú opravu v rámci záručnej lehoty má dodávateľská fi rma za sebou. 
Zrealizovali ju minulý týždeň, keď na dva dni osadili semafory a premávku zúžili 
do jedného jazdného pruhu. Slovenská správa ciest nevedela komentovať, 
koľko si prípadné ďalšie opravy vyžiadajú zo štátneho rozpočtu. „Finančné 
prostriedky na prípadné opravy v budúcnosti budú zabezpečené,“ podo-
tkla hovorkyňa Slovenskej správy ciest v Bratislave Lucia Karelová. 

 (ps)Hovorkyňa Slovenskej 
správy ciest v Bratislave 
Lucia Karelová

Z celkovej dĺžky rekonštruovaného úseku cesty sa opakované vady diela podľa 
hovorkyne Slovenskej správy ciest prejavili iba na horskom priechode Šarišský 
Štiavnik, lokálnymi poruchami v celkovej dĺžke cca 250 metrov 
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  Ani bazén a ani klzisko. Takto to aktuálne vyzerá so športovým 
vyžitím Svidníčanov a ľudí z okolia. Bežne by už bol otvorený 
školský bazén pri Základnej škole na Ulici 8. mája vo Svidníku 
a na spustenie by Technické služby mesta Svidník pripravovali 
klzisko. 

Otvorenie bazéna i klziska je podmienené uvoľnením opatrení

  Realita tohto roka je však iná, pandémia koronavírusu a prijaté opatrenia 
úradov zatiaľ znemožňujú otvorenie bazénu i klziska. V rozhovore pre naše 
noviny to potvrdila PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. 
„Ľadová plocha vo Svidníku je v posledných rokoch otváraná na Vianoč-

né prázdniny a určite by urobilo veľkú radosť všetkým, keby sme mohli 
otvoriť aj tento rok. Stále sledujeme nariadenia Vlády SR, Ústredného 
krízového štábu, či hlavného hygienika SR a ak to bude možné po epide-
miologickej stránke a počasie bude vyhovujúce, otvoríme aj tento rok,“ 
takto reagovala Kristína Tchirová na naše otázky týkajúce sa toho, kedy mesto 

plánuje verejnosti sprístupniť klzisko. 
  Mimochodom, to už malo byť zastrešené, 
no pôvodné plány vedenia Svidníka, ako 
je známe, sa nenaplnili a rekonštrukciu ľa-
dovej plochy, teda jej zastrešenie aktuálne 
plánujú na budúci rok. „Uvedomujeme si, 
že akékoľvek vyžitie, šport, či sociálny 
kontakt veľmi chýba, a preto sa bude-
me tešiť, keď bude umožnené občanom 
navštíviť klzisko. Po technickej stránke 
je ľadová plocha takmer pripravená, 
vieme teda pomerne fl exibilne zarea-
govať, ak budú uvoľnené opatrenia, 
prízvukujeme v závislosti od počasia,“ 
doplnila na margo novej sezóne na svid-
níckom klzisku Kristína Tchirová.  
  Podobná situácia je aj v súvislosti s ba-
zénom pri Základnej škole na Ulici 8. mája 
vo Svidníku. „Bazén pri ZŠ na Ul. 8 mája 
by sme v bežnom školskom roku mali už otvorený. Napriek okolnostiam 
sa nevzdávame myšlienky bazén otvoriť po uvoľnení opatrení,“ podotkla 
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. 
  Každé spustenie prevádzky bazéna je podľa nej podmienené hygienickými 
normami a napustením vody, takže prevádzku nie je možné otvoriť zo dňa na 
deň. Kristína Tchirová zdôraznila, že budú promptne reagovať na uvoľňovanie 
opatrení. „Plávanie je šport, ktorý sa v zime teší veľkej obľube a najmä v 
tomto vypätom období je športovanie úžasnou psychohygienou, preto 
akonáhle to bude možné, budeme riešiť spustenie bazéna na našej zá-
kladnej škole,“ uzavrela PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.

 (ps) 

PR manažérka 
Kristína Tchirová

inzercia 
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  9. decembra by podľa informácií od PR manažérky mesta 
Svidník Kristíny Tchirovej, ktoré sme už na našich stránkach 
uverejnili skôr, malo rokovať Mestské zastupiteľstvo. Kristína 
Tchirová informovala, že mesto pripravuje on-line zasadnutie, 
teda cez internet a program rokovania poslaneckého zboru bude 
totožný s programom minulotýždňového rokovania svidníckej 
Mestskej rady. 

Zoberie svidnícky mestský parlament na návrh mesta úver 
1,3 milióna eur cez internet?

ŠIESTI POSLANCI S ON-LINE ROKOVANÍM NESÚHLASIA  
  Šiesti poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku však s on-line rokova-
ním poslaneckého zboru nesúhlasia. V závere minulého týždňa primátorke 
Svidníka Marcele Ivančovej doručili list, ktorým žiadajú, „aby sa riadne 
plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku konalo 
klasickým spôsobom - prezenčnou formou.“ 
  Poslanci Ján Vook, Peter Pilip, Katarína Siváková, Pavel Olejár, Kamil Beňko 
a Adrián Labun primátorke napísali, že sa odvolávajú na ustanovenie § 4, 
odstavec 2, bod c Vyhlášky 27 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou 
sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravotníctva k obmedzeniam 
prevádzok a hromadných podujatí. „Toto ustanovenie riadne zasadnutie 
mestského zastupiteľstva UMOŽŇUJE,“ napísali v liste svidníckej primátor-
ke šiesti mestskí poslanci a v závere ešte zdôraznili: „Zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva vo Svidníku klasickou prezenčnou formou požadujeme aj 
vzhľadom na závažnosť tém, ktoré sú plánované na prerokovanie.“ 
  Dodajme, že okrem iného ide o rozpočet mesta na budúci rok, v ktorom z 
dielne mesta prichádza návrh na schválenie prijatia termínovaného úveru do 
výšky 1 328 000 eur. 

PODĽA PRIMÁTORKY PANDÉMIA OVPLYVŇUJE 
VŠETKY OBLASTI ŽIVOTA  

  Primátorka Svidníka Marcela Ivančová sa k téme pripravovaného zasad-
nutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku on-line formou vyjadrila takisto 
v uplynulý piatok. Na sociálnej sieti, možno len zhodou náhod pár desiatok 
minút po doručení listu šiestich poslancov do podateľne Mestského úradu 
vo Svidníku, na Facebooku zverejnila mapu šírenia ochorenia COVID-19 na 
Slovensku. „Na priloženej mape si, prosím, všimnite, že vývoj COVID v 
okrese Svidník nie je najlepší, veľmi zodpovedne a opatrne pristupujeme 
k prerušovaniu vyučovania v školách a škôlkach, po predchádzajúcom 
týždni, keď bola zatvorená jedna celá škôlka, ktorá už našťastie je v 
plnej prevádzke, budú v takomto režime 2 triedy v ďalších škôlkach... 
pre zabezpečenie bezpečnosti a zdravia našich detí.“ 
  Od témy školstva primátorka Marcela Ivančová prešla aj k rokovaniu mest-
ského parlamentu, keď napísala, že pandémia ovplyvňuje všetky oblasti života 
mesta - aj rokovanie orgánov mesta - a nielen u nás. „Sledujem, ako sa so 
situáciou vysporadúvajú iné mestá - včera (vo štvrtok) napr. prebiehalo 
online zasadnutie mestského zastupiteľstva v Bardejove a vo Vranove 
nad Topľou, prednedávnom v Snine, poslanci Prešovského samospráv-
neho kraja tiež rokujú online. 
  Niet nad osobný kontakt, ten nám všetkým chýba v súkromnom aj 
pracovnom živote, mnohé veci online jednoducho nefungujú. Ale sme 
povinní sa pripraviť aj na takýto model rokovania mestského zastupi-
teľstva - je to technicky náročný proces, nejde tu len o prenos diskusie, 
ale najmä o zabezpečenie hlasovania a iných na prvý pohľad “neviditeľ-

ných” detailov tak, aby takéto rokovanie voleného orgánu mesta bolo 
nespochybniteľné. Budeme, samozrejme, naďalej sledovať vývoj celej 
situácie,“ napísala na Facebooku primátorka Marcela Ivančová.
  Z jej vyjadrení síce nie je jasné, či reaguje priamo na list skupiny šiestich 
mestských poslancov, no dajú sa pochopiť aj tak. Pripomeňme, že zákon o 
obecnom zriadení umožňuje on-line rokovanie mestského zastupiteľstva, no 
má to jasné pravidlá. 
  „Rokovanie obecného zastupiteľstva možno počas krízovej situácie 
uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami 
komunikačnej technológie. Z rokovania obecného zastupiteľstva podľa 
prvej vety obec vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý 
do 48 hodín po ukončení rokovania zverejní na webovom sídle obce, ak 
ho má zriadené, a do piatich dní po ukončení rokovania v podobe zápis-
nice na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené. 
Obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam podľa predchádzajúcej vety 
obec komukoľvek bezodkladne sprístupní po skončení rokovania,“ píše 
sa v zákone o obecnom zriadení a je jasné, že o toto ustanovenie sa vedenie 
Svidníka pri pláne, aby mestský parlament rokoval on-line, aj opiera. 
  Zákon o obecnom zriadení však ďalej píše, že vo výnimočných prípadoch, 
keď existujú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné uskutočniť rokovanie 
zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami 
komunikačnej technológie, alebo riadne prezenčnou formou, môže zastupiteľ-
stvo počas krízovej situácie prijať uznesenie korešpondenčným hlasovaním v 
listinnej podobe alebo hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov 
s použitím e-mailových adries poslancov, ktoré boli na tento účel preukázateľne 
oznámené, ak sa má hlasovanie uskutočniť prostredníctvom elektronickej po-
šty. Takýmto spôsobom možno prijať uznesenie iba: vo veciach bezprostredne 
súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie, resp. vo 
veciach, ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad. 
  Takýmto hlasovaním zastupiteľstvo nemôže napríklad prijať uznesenie vo 
veciach priameho predaja podľa osobitného predpisu, prevodu majetku mesta 
alebo nájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, obchodnej 
verejnej súťaže, prijatia investičného zámeru či napríklad prevodu hnuteľnej 
veci nad hodnotu určenú osobitným predpisom. 
  Faktom je, že v návrhu uznesenia pri návrhu rozpočtu mesta na budúci rok 
zverejnenom na webovej stránke mesta Svidník sa uvádza, že zastupiteľstvo 
schvaľuje rozpočet mesta Svidník na rok 2021 a ďalej napríklad, že schva-
ľuje prijatie termínovaného úveru do výšky 1 328 000 eur na krytie výdavkov 
mesta Svidník v rozpočtovom roku 2021. Zároveň má zastupiteľstvo súhlasiť 
so zabezpečením úveru blankozmenkou mesta Svidník spolu s podpísaním 
dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke a takisto aj schváliť krátkodobú 
fi nančnú výpomoc vo výške 100 000 eur z účtu na výsadbu a údržbu drevín 
na krytie výdavkov mesta v roku 2021 s podmienkou, že splatenie poskytnutej 
výpomoci bude zabezpečené najneskôr do 31. decembra 2023. 
  Zdá sa, že v zákone nie je jednoznačne uvedená forma rokovania a hla-
sovania a ani to, pri ktorej možnosti čo možno a čo nemožno schvaľovať. V 
každom prípade stojí za zmienku ešte raz názor šiestich mestských poslancov, 
ktorí zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku klasickou prezenčnou 
formou požadujú aj vzhľadom na závažnosť tém, ktoré sú plánované na prero-
kovanie. Schvaľovanie úveru vo výške 1,3 milióna eur, ale aj rozpočtu mesta 
ako takéto prostredníctvom internetu sa im zdá neprimerané... A navyše, ako 
poslanci dodali, aktuálne nariadenie riadne zasadnutie umožňujú...       (ps)
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   Zmrzlinu a ani koláčik nechcel, od predavačky z cukrárne sa 
dožadoval policajtov. Lámavou angličtinou hovoriaci muž sa bál, 
aby mu neublížili. V návese mal nelegálnych migrantov. 

   Turecký kamión v sobotu podvečer 
zastavil pri známej cukrárni a zmrzli-
nárni v Kračúnovciach. Šofér vbehol 
na terasu a bol vystrašený. „Bol veľmi 
vystrašený, áno triasol sa,“ potvrdila 
pracovníčka cukrárne. Zmrzlinu však 
turecký šofér nechcel. Od mladej 
slečny potreboval 
pomoc. „Prišiel za 
mnou kamionista 
a prosil ma, aby 
som zavolala na 
políciu, že vraj 
má v kamióne 
ľudí, že videl ako 
mávali vlajkou,“ 
dodala pracov-
níčka kračúnov-
skej cukrárne a 
hovorca Prezídia 
Policajného zboru SR Michal Slivka 
informoval, že kamionistu okoloidúci 
upozorňovali, že mu z kamióna vylie-
tavajú veci. „Vodič kamióna o týchto 
pasažieroch nevedel. Išlo o zaplom-
bovaný kamión,“ podotkol Michal 
Slivka s tým, že kamión smeroval na 
slovensko-poľský hraničný priechod 
Vyšný Komárnik - Barwinek.   
   Ku kamiónu sa postupne zišlo hneď 
viacero policajných hliadok. „Najprv 
prišla jedna hliadka, oni čakali a za-
volali druhú. Potom prišli dopraváci, 
začali otvárať kamión a vlastne zistili, 

že sú tam naozaj ľudia,“ doplnila ešte 
pracovníčka cukrárne v Kračúnov-
ciach. Keď náves policajti aj s pra-
covníkmi Finančnej správy otvorili, 
von postupne vyšlo sedem mladých 
mužov. Podľa polície sú to občania 
Afganistanu. Po prvotných úkonoch 

priamo na mieste siedmich nelegál-
nych migrantov odviezli policajti z 
hraničnej a cudzineckej polície. Podľa 
polície nelegálni migranti cez Sloven-
sko zväčša len prechádzajú, cieľovou 
krajinou je najčastejšie Nemecko. Ich 
trasa má viesť zo Srbska do Maďar-
ska a k poľskej hranici, odkiaľ zvyknú 
pokračovať ďalej. Títo imigranti však 
do Poľska zrejme nechceli. „Cudzinci 
zrejme zistili, že mieria iným smerom 
ako chceli, a tak sa snažili z kamióna 
vyskočiť,“ skonštatoval ešte hovorca 
Prezídia Policajného zboru SR Michal 

Slivka s tým, že policajti v informač-

ných systémoch 
zisti l i , že všetci 
siedmi mladí muži 
z Afganistanu sú 
žiadateľmi o azyl 
v inom členskom 

štáte. „Bude preto nasledovať postup 

podľa Dublinského dohovoru na ich 
odsun do krajiny, kde sú žiadateľmi 
o azyl. Dovtedy budú zaistení v za-
riadení pre nelegálnych migrantov v 
Sečovciach,“ konštatoval Michal Sliv-
ka.                                              (ps)

   Mnohí starostovia vyhlásili vojnu čiernym skládkam. Ani tí z 
nášho regiónu nie sú výnimkou. Vedia síce, že to nepôjde ako 
šibnutím čarovného prútika, no postupne dostávajú do rúk novú 
zbraň. Aj v menších obciach sa darí budovať niečo, čo je výsadou 
skôr väčších miest.  

   Ľudia sú nepoučiteľní a čierne sklád-
ky vedia vytvárať naozaj všade. V lese, 
popri cestách či na lúkach. Kružlovej 
vo svidníckom okrese pred piatimi 
rokmi s likvidáciou niekoľkých čiernych 
skládok pomohol fi nančnou dotáciou 
štát. Za fi nancie z envirofondu odstrá-
nili tri veľké nelegálne skládky odpadu, 
no neostali len pri tom. 
   „Likvidovali sme skládky, zbavili sme 
sa ich na viacerých miestach, hneď na 
to sme písali projekt na zberný dvor, 
no a toto je výsledok,“ ukazoval nám 
starosta Kružlovej Adrián Gužo nový 
zberný dvor v ich obci a potvrdil, že od 
začiatku jasne vedeli, na čo sa chcú 
zamerať, čo im robí najväčšie starosti. 
„Najmä konáre, lístie, opadané ovocie, 
takéto veci.“
   Zberný dvor v Kružlovej už majú 
pripravený na kolaudáciu a v jari ho 
spustia do prevádzky. Slúžiť bude 

Pri zmrzline v Kračúnovciach našli v kamióne nelegálnych migrantov

V Kružlovej majú nový zberný dvor a každá domácnosť dostane kompostér 

obyvateľom z obce. „Obyvateľ obce 
tu bude môcť priniesť či už konáre, či 
nejaký stavebný odpad alebo opotre-
bované šatstvo alebo opotrebovaný 
olej. Nechá to tu a nemusí to vyha-
dzovať niekde do prírody.“ Konáre 
vedia zužitkovať aj sami. 
   Na zbernom dvore za 423-tisíc eur 
z eurofondov majú okrem vrátnice 
s váhou či traktora s vlečkou aj 
špeciálnu drvičku. Na kuchynský 
olej majú odberateľa, rovnako aj 
na textil. „No a ten stavebný odpad 
budeme ďalej využívať. Či už pri 
nejakých projektoch, pri zásypoch, 
pri nejakom spevňovaní terénu 
a podobne,“ vysvetlil kružlovský 
starosta Adrián Gužo s tým, že 
na zbernom dvere majú deväť 
veľkoobjemových kontajnerov, 
dva špeciálne kontajnery na textil 
a jednu špeciálnu nádobu na ku-

chynský olej. 
   Zvýšiť ekologické povedomie miest-
nych obyvateľov a takisto zabezpečiť, 
aby čo najmenej odpadu putovalo na 
skládku, majú pomôcť aj kompostéry.  
„To skládkovanie je čím ďalej tým drah-
šie a ten odpad tam končil, teraz ho 
chceme zachytávať. Obyvateľ obce si 
ho sám uskladní na svojom pozemku a 
o také tri, štyri roky má plnohodnotné 
hnojivo,“ ozrejmil význam komposté-
rov Adrián Gužo.   

   Kružlová je jednou z dvoch obcí v 
okrese Svidník, tou druhou je Rovné, 
ktoré sa popri okresnom meste môžu 
pýšiť zberným dvorom. S kompostérmi 
sú dokonca prví. Menších vďaka štát-
nej podpore získali 155 a tých väčších 
osemnásť. „Budú rozdané obyvateľom 
obce plus na verejné priestranstvá,“ 
uzavrel tému kompostérov pre obec 
a hlavne pre domácnosti starosta 
Kružlovej Adrián Gužo. 

(ps)  

Väčších kompostérov majú v Kružlovej 18 a budú na verej-
ných priestranstvách, tých menších získali 155 a podľa sta-
rostu Adriána Guža ich dostane každá domácnosť v obci 
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  V dňoch od 24. do 26 septembra 2020 naši dofáci po polročnom plnení cieľov 
v oblastiach šport, talent a dobrovoľníctvo absolvovali záverečnú oblasť na 
získanie bronzovej a striebornej medaily DofE  - dobrodružnú expedíciu. 
  Tri dni strávené v prírode spoznávaním krajiny, prešliapaním troch desiatok 
kilometrov, po siahnutí si na dno svojich síl, s humorom aj hromžením, po 
skonzumovaní všetkých zásob a 2 nociach strávených v lese, plní zážitkov, 
si plne zaslúžia prevziať svoju medailu a certifi kát pred svojimi spolužiakmi, 
hrdí na to, čo dokázali. Dúfajme, že sa čoskoro vrátime do školy, aby sme 
im toto ocenenie ich vytrvalosti mohli odovzdať. Zatiaľ im aspoň touto cestou 
gratulujeme!

 Tím vedúcich DofE pri Spojenej škole vo Svidníku 

Ďalší účastníci DofE Ďalší účastníci DofE 
zo Spojenej školy získali medaily!zo Spojenej školy získali medaily!

 Odvetvie cestovného ruchu zažíva v dôsledku pandémie naj-
ťažšie obdobie za posledné roky. Pociťuje to aj Krajská orga-
nizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska, 
ktorá napriek neľahkej dobe vyhlásila 7. ročník ankety Najlepší 
v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2020.

Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja

V ankete boli v minulosti ocenené viaceré osobnosti a zamestnanci pracujúci 
a podnikajúci v cestovnom ruchu, rovnako aj zariadenia a produkty cestov-
ného ruchu. 
  Tradičné kategórie však tento rok nahradia len dve:
- Celoživotný prínos v oblasti cestovného ruchu
- AntiCovid
V prvej spomínanej kategórii môže odborná i laická verejnosť nominovať 
osoby a osobnosti, ktoré sa svojou dlhoročnou prácou zasluhujú, resp. za-
slúžili o rozvoj cestovného ruchu v Prešovskom kraji a ktoré prispeli k jeho 
pozitívnemu obrazu doma i v zahraničí. Tieto osobnosti by mali byť vzorom a 

inšpiráciou pre ďalších a pre napredovanie rozvoja cestovného ruchu v jeho 
komplexnom i čiastkovom meradle.
V kategórii AntiCovid môže verejnosť nominovať tie subjekty, ktoré v rámci 
pandemickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19, podnikli najväčšiu 
snahu o udržanie si zamestnancov ako aj návštevníkov. „V tejto kategórii 
môžu byť nominované osoby, samosprávy, organizácie, ale aj ubytovacie či 
stravovacie zariadenia. Môže ísť napr. o majiteľa podniku, ktorý sa v tomto 
roku radšej zadlžil, ako by mal prepúšťať, alebo zariadenia, ktoré prišli s novou 
ponukou produktov cestovného ruchu“ vysvetľuje myšlienku ocenenia výkonný 
riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.
Na základe nominácií verejnosti vyberie ocenené osobnosti prípadne zaria-
denia a samosprávy odborná komisia. Nominácie je možné zasielať poštou 
na adresu KOCR Severovýchod Slovenska alebo emailom na marketing@
severovychod.sk do konca kalendárneho roka 2020 (31. 12. 2020).
V prípade konania najväčšej slovenskej výstavy cestovného ruchu - ITF 
Slovakiatour 2021, si víťazi svoje ocenenia prevezmú na tomto podujatí v 
Bratislave. Všetky potrebné informácie, kontaktný formulár a podmienky 
nominovania sú dostupné na stránke www.severovychod.sk.
Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja organizuje Krajská 
organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska už od roku 2014. 
Hlavnou úlohou je oceniť a motivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu v 
Prešovskom kraji, pomáhajú pri jeho rozvoji a môžu byť vďaka svojim kvalitám 
vzorom pre ostatných.  
František Baláž, marketing/PR  KOCR Severovýchod Slovenska 

   Päť mesiacov a 10 vývozov prinieslo 46 370 kilogramov zeleného 
odpadu zo svidníckych domácností. Informovala o tom PR manažér-
ka mesta Svidník Kristína Tchirová s tým, že pracovníci Technických 
služieb mesta Svidník realizovali 24. novembra posledný 
vývoz zeleného odpadu od domov v tomto roku. 

Vývoz zeleného odpadu hodnotia ako úspešný 

   Občania sa takto podľa nej mohli 
ekologicky zbaviť lístia, buriny, drob-
ných konárov, či iného biologického 
odpadu. „V prvom zbere 21. júla sa 
vyviezlo od domov 3 120 kg, 4. augus-
ta sa vyviezlo 3 310 kg, 18. augusta 
3 500 kg, 2. septembra 3 000 kg, 16. 
septembra občania Svidníka spolu 
vytriedili 6 100 kg zeleného odpadu, 
29. septembra sa vyzbieralo 4 950 kg 
a 13. októbra sa vyzbieralo ďalších 8 
200 kg zeleného odpadu. V posled-
nom októbrovom zbere 27. októbra to 
bolo 4 700 kg. Spolu sme na kompos-
táreň vyviezli už 44 ton biologického 
odpadu. Pri posledných zberoch v 
novembri sa podarilo zhromaždiť 7 

260 kg (10.11.) a 2 230 kg 
(24.11.),“ skonštatovala PR 
manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová. 
   Najlepšie nakladanie so 
zeleným odpadom je podľa 
PR manažérky jeho kom-
postovanie 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,“ podotkla Kristína 
Tchirová.

   Mesto Svidník spustilo vývoz ze-
leného odpadu v polovici júla 2020. 
Každý druhý týždeň boli tisícky kíl 

biologického odpadu pracovníkmi 
TS mesta Svidník. Odpad putoval na 
mestskú kompostáreň a bol zhod-

notený v podobe kompostu 
pre občanov, ktorý si môžu 
vyzdvihnúť na Zbernom dvore 
vo Svidníku. Otváracie hodiny 
Zberného dvora majú teraz už 
zimný režim od 6.00 hod. do 
14.00 hod., v stredu do 16.00 
hod. a v sobotu je zberný dvor 
otvorený od 14.00 hod. do 
16.00 hod. 
   „Komunálny odpad ďalej 
vkladajte do bežných smet-
ných nádob. Triedený odpad 
patrí do farebných košov. 
Plast, tetrapak, plechovky do 
žltého, papier do modrého a 
sklo do zeleného koša,“ do-
dala na záver PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchiro-
vá.                                  (pn)
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  Začiatkom roka 2020 nemecká nadácia SOZIALWERK DER 
ACKERMANN - GEMEINDE so sídlom v Mníchove vyhlásila vý-
tvarnú súťaž „Mladí a starí spoločne - vzájomná zodpovednosť 
generácií“. 

Vianočnú pohľadnicu s námetom 
Timona Kuzmiaka vytlačili v tisícoch 

  Súťaž je určená pre mladých výtvarníkov 5. až 7. ročníka cirkevných škôl  
v Českej a Slovenskej republike. Práca piataka Timona Kuzmiaka získala 1. 
miesto. Pohľadnica s Timonovým motívom bola vytlačená v 11 500 exemplá-
roch a v tomto vianočnom čase poteší ľudí a organizácie v rôznych krajinách 
sveta. Prvá zásielka pohľadníc 100 ks smerovala na Slovensko autorovi. Teší 
nás, že môžeme byť súčasťou tohto výnimočného projektu.

 (czš)

PODDUKLIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO VO SVIDNÍKU

sprístupňuje výstavu 

„NAJKRAJŠÍ  BETLEHEM“

21. ročník medzinárodnej
 vianočnej výstavy  

9.12.2020 - 8.1.2021

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 
9. decembra 2020 o 10.00 hod.

vo výstavných priestoroch
 v POS

PODDUKLIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO
VO SVIDNÍKU

Vás pozýva na výstavu 

„NAJKRAJŠÍ ADVENTNÝ VENIEC“ 
9. 12. 2020 - 18. 12. 2020

do výstavných priestorov 
POS 

v čase od 8.00 - 15.00 hod.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 
9. decembra 2020 o 14.00 hod.

PODDUKLIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO VO SVIDNÍKU

Vás pozýva 

na predajnú výstavu prác 

regionálnych výtvarníkov

„VÝBER Z TVORBY“ 
9.12.2020-15.1.2021

do výstavných priestorov POS

  Rok 2020 je výnimočný. Nikto z nás si nevedel predstaviť, ako 
veľmi budeme pociťovať potrebu kvalitného zdravotníckeho 
personálu i jeho nedostatok. Intenzívne to vnímame najmä v 
súvislosti s aktuálnou pandémiou Covid-19, ktorej momentálne 
čelíme. Títo pracovníci sa nachádzajú v prvej línii a mnohokrát 
ohrozujú vlastné zdravie i životy, aby ochránili ostatných. 

Pripomíname 200. výročie narodenia zakladateľky a patrónky ošetrovateľstva
Kým ľudstvo bude existovať, vždy bude potrebná opatera, 
súcit, porozumenie, blízkosť i pohladenie na duši...

  Je zaujímavou zhodou okolností, že práve v tomto roku si pripomíname 200. 
výročie narodenia Florence Nightingale - zakladateľky a patrónky 
ošetrovateľstva, ktorá okrem iného zlepšila hygienické praktiky 
preváraním vody, otváraním dverí a okien v snahe zlepšiť venti-
láciu a prúdenie čerstvého vzduchu, zaviedla opatrenia týkajúce 
sa čistenia rán, plán pre výmenu obväzov, prípravu teplých jedál, 
vhodný spôsob likvidácie odpadu i takú potrebnú dezinfekciu rúk 
a iných povrchov tela využívaním mydla a vody.  
  Pri tejto príležitosti Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 
rok 2020 (s presahom do roku 2021) rokom všetkých sestier a 
pôrodných asistentiek. Rok sestier má vyzdvihnúť a zviditeľniť 
význam týchto povolaní a ich náročnej práce. Prešovský samo-
správny kraj na čele s jeho predsedom Milanom Majerským v 
tejto súvislosti pripravil unikátny projekt - putovnú fotografi ckú výstavu, ktorú 
dopĺňa publikáciou Sestry Prešovského kraja. 
  Predseda PSK v nej oslovuje sestry, zdravotných bratov a pôrodné asis-
tentky: „Z úprimného srdca vám ďakujeme, že venujete to najlepšie zo 

svojich vedomostí, svojej solidarity a láskavosti v službe prinavrátenia 
zdravia našim chorým.“ 
  V tejto dobe, kedy si naplno uvedomujeme dôležitosť tejto profesie, o to 
viac nastal čas vyjadriť úctu i vďaku našim zdravotným sestrám i pôrodným 
asistentkám.
  Za ich prácu, ktorá je poslaním. Vyžaduje si celého človeka s veľkým srdcom, 
láskavého, tolerantného, ochotného počúvať a porozumieť, vždy pripravené-
ho pomôcť, chytiť za ruku, venovať úsmev i vlievať nádej. Človeka, ktorý sa 
neúnavne usiluje o ochranu a udržanie toho, čo je pre nás najcennejšie.
Za ich prácu, ktorá je obetou. Zdravotné sestry i pôrodné asistentky sú pri-

pravené vykonávať svoje povolanie s maximálnym nasadením, 
deň čo deň, často aj na úkor seba či svojich blízkych. Stávajú 
sa ošetrovateľkami, priateľkami, dôverníčkami, poslucháčkami, 
zabávačkami i mamami.
  Za ich prácu, ktorá je darom i požehnaním, naplnená radosťou, 
smútkom, no i utrpením. Pri svojom povolaní počujú prvý nádych 
i plač novorodencov, no sú aj svedkami posledných výdychov 
zomierajúcich. Sú prítomné v tých najdôležitejších a najvzácnej-
ších chvíľach v živote človeka, vidia mnoho šťastných úsmevov, 
no prežívajú s nami i bolesti a trápenia. Sú tam, aby sa tešili s 
nami i zmiernili náš žiaľ. A to naozaj hocikto nedokáže, preto 

sú vo svojom povolaní - poslaní neoceniteľné a nenahraditeľné. Vykonávajú 
svoju prácu s láskou v srdci a patrí im náš obdiv.

 Ivana Fecenková, 
SZŠ milosrdného Samaritána

Spravodajstvo 
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  V tomto školskom roku sa žiaci našej školy stali dobrovoľníkmi centra Krajší 
deň. Aj keď celé to obdobie je poznamenané príchodom a odchodom detí do 
školy a zo školy v čase COVID-19, naši žiaci nakreslili veľa krásnych obrázkov, 
aby skrášlili prostredie nemocnice a navodili aj úsmev a dobrú náladu pacien-
tov aj zamestnancov. V týchto dňoch, keď prebieha dištančné vzdelávanie, 
školu navštívili p. Kopčová a p. Vojtašeková za účelom poďakovania sa našim 
žiakom a odovzdania milej sladkej pozornosti. Spolu to zvládneme!      

 ZŠ Karpatská vo Svidníku

Nemocnica ďakuje žiakom 

  19. novembra sme sa spolu s koordinátorkou a predsedom 
ZŠR zúčastnili konferencie, ktorú organizovala RMPK - Rada 
mládeže Prešovského kraja. Témou online stretnutia bol akti-
vizmus mladých. 

Aktivizmus mladých 

  Súčasťou konferencie boli štyri zaujímavé prednášky. V úvode nás členovia 
RMPK informovali o výsledkoch ankety, ktorej sa na začiatku roku 2020 
zúčastnili aj niektorí žiaci našej školy. Potom nasledovala prezentácia trendu 
„AktiMYzmus“ od YouthWatch. Prvým rečníkom konferencie bol Adam Bed-
nář. Rozprával nám o platforme Noove a taktiež o svojich ďalších projektoch. 
Ďalšou v poradí bola Henrieta Zezulová z iniciatívy Young & Eco., ktorá nám 
podala informácie o udržateľnej móde a o projekte Young & Eco. 
  Tretia rečníčka - Marta Fandlová z iniciatívy Mladí za klímu nám povedala 
o klimatickej kríze, ako znížiť uhlíkovú stopu, ale aj o tom, ako vznikla petícia 
Klíma ťa potrebuje. V závere sa nám prihovoril Marek Mach z iniciatívy Mladí 
proti fašizmu, ktorý nám, okrem iného, porozprával aj o jeho iniciatíve, ako 
založil občianske združenie Mladí. Po prednáškach nasledovali workshopy 
a diskusia s rečníkmi. Konferencia bola veľmi náučná a sme radi, že sme sa 
mohli dozvedieť, ako môžeme veľa vecí zmeniť. #zlepsimeto

 Ema Vanátová, Gymnázium DH vo Svidníku 

  V mesiaci december na knižný trh prichádza novinka z pera Jána Kaliňáka 
a to Русиньскы народны співанкы, Том 1 (Rusínske ľudové piesne, zväzok 
1). Trocha o knihe: jazyk vydania je Rusínsky, druh publikácie: odborná a 
vzdelávacia publikácia. Autorom ilustrácií je Vasiľ Lakata. Kniha má viac ako 
360 strán a obsahuje 842 ľudových piesní s notami a textami. 
  Ak Vás kniha zaujala, pozývame Vás na verejnú prezentáciu tohto rusínskeho 
hudobného klenotu 6.12.2020 o 15.00 hod. do Domu kultúry vo Svidníku.
Realizované s fi nančnou podporou  Fondu na podporu kultúry národnostných  
menšín

 Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku

Novinka na rusínskom knižnom trhu 

  V školskom roku 2020/2021 Nadácia ZSE prostredníctvom 
grantového programu Výnimočné školy znovu podporí peda-
gógov na slovenských školách, ktorí nestratili zápal a majú 
chuť učiť inak. 

Projekt podporí „Radosť z experimentovania“ 
Spravodajstvo 

  Takých, pre ktorých sú žiaci partnermi do diskusie a nie len poslucháčmi. 
Program Výnimočné školy je určený pre učiteľky a učiteľov základných a 
stredných škôl na celom Slovensku. Cieľom programu je: zvyšovanie kva-
lity vzdelávania na základných a stredných školách, podpora iniciatívnych 
učiteľov s inovatívnym prístupom, pozitívna komunikácia a zlepšenie imidžu 
učiteľov. 

  Do termínu uzávierky programu 20. októbra 2020 predložili učitelia základných 
a stredných škôl z celého Slovenska  292 projektov. Všetky projekty splnili 
podmienky grantového programu a boli zaradené do hodnotiaceho procesu. 
Na základe odporúčania komisie Správna rada Nadácie ZSE v druhom roč-
níku grantového programu Výnimočné školy rozhodla o podpore 23 projektov 
v celkovej sume 50 000 eur. Projekt CZŠ sv. Juraja vo Svidníku „Radosť z 
experimentovania“ bol úspešný a hodnotiaca komisia rozhodla o jeho podpo-
re.                                                                                                            (czš)
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  Jedným z najvýznamnejších hradov na severovýchode Slo-
venska je zrúcanina hradu Zborov, nazývaného aj Makovica. 
V tohtoročnej turistickej sezóne, poznačenej dvoma vlnami 
koronavírusu, sa stal obľúbeným náhradným cieľom výletov 
v čase, keď boli vnútorné atrakcie regiónu (vrátane wellnes a 
reštaurácií) uzavreté. 

Jedna z dominánt severovýchodného Slovenska
Obnovený hrad Zborov je obľúbeným cieľom výletov  

  Hrad je celoročne voľne prístupný a vedú k nemu dobre značené turistické a 
cykloturistické  trasy. Pešo je z obce Zborov po žltej značke so strmým výstu-
pom vzdialený cca 30 min. Pre rodiny s deťmi je vhodnejšia trasa po červenej 
značke alejou starých dubov v trvaní cca 45 min. Z Bardejovských Kúpeľov 
vedie k hradu 8 km dlhý chodník. Informuje o tom 
riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
(OOCR) „ŠARIŠ“ - Bardejov Radomír Jančošek.
   „Popri historických pamiatkach mesta Bar-
dejov a atrakciách Bardejovských kúpeľoch je 
zrúcanina hradu Zborov častým cieľom náv-
števníkov severovýchodného Slovenska. Jeho 
atraktivitu zvýšilo Združenie na záchranu Zbo-
rovského hradu, ktoré sa posledných 10 rokov 
sústavne venuje jeho obnove.  Po obdobiach 
chátrania sa tak na hrad opäť vracia život. Vlani 
uviedli do prevádzky nový most do vstupnej 
bránovej veže hradu, ktorý je situovaný rovnako 
ako v minulosti. Prvým krokom k obnove hradu 
bol archeologický výskum a domurovanie časti 
zničeného predbránia. Na hrade sú umiestnené tabuľky, ktoré poskytujú 
informácie o jeho histórii,“ povedal R. Jančošek.

BOHATÁ HISTÓRIA
  Hrad Zborov je národnou kultúrnou pamiatkou. Má zaujímavú históriu, 
rovnako ako dedina na jeho úpätí. Dejiny tu zaznamenali boje nielen v stre-
doveku, ale aj počas 1.svetovej vojny, kedy bola hradná zrúcanina značne 
poškodená. Hrad Zborov sa nachádza 10 km severovýchodne od Bardejo-
va. Tento gotický hrad postavili na prelome 13. a 14. storočia na ochranu 
uhorsko-poľskej cesty. V období stavovských povstaní ho napadlo cisárske 
vojsko a v roku 1684 zbúralo. Z rozsiahleho renesančne prestavaného hradu 
sa zachovali len múry. 

   Už v roku 1926 bol hradný kopec vyhlásený za chránenú oblasť. Neskôr v 
roku 1950 bola jeho ochrana rozšírená vyhlásením za štátnu prírodnú rezer-
váciu. Najstaršia prírodná rezervácia v okrese patrí medzi najstaršie chránené 
na Slovensku. Má zmiešaný bukový, hrabový a dubový porastom a rozlohu 
24 ha. Ochrana je zameraná najmä na niekoľko sto rokov staré duby letné, 
vysadené pozdĺž prístupovej cesty na hrad. 

KTO HO VLASTNIL
  Hrad bol centrom Makovického panstva, ktoré sa radilo medzi najväčšie. 
Jeho vlastníci patrili k najvýznamnejším rodom v Uhorsku. Boli to Cudarovci, 
Rozgoňovci, Tárcaiovci, Šerédiovci, Rákociovci. Mnohí z nich boli šarišský-
mi županmi, Rákociovci takmer sto rokov. Šerédiovci hrad prebudovali na 
renesančnú pevnosť s dvomi okruhmi hradieb kvôli tureckej hrozbe. Gašpar 

I. Šerédi dostal hrad od kráľa za zásluhy v boji 
proti Turkom. Bol kapitánom Horného Uhorska. 
Jeho brat Juraj je pochovaný v Bazilike sv. Egídia 
v Bardejove. Na červených mramorových doskách 
tumby sú napísané žalospevy a chválospevy na 
Juraja. Pred Dlhou Lúkou je pamätník Gašpara II. 
Šerédiho. Podľa povesti zomrel na tomto mieste 
od žiaľu, lebo musel predať svoj milovaný hrad. 
Socha Gašpara Šerédiho vyrezaná z kmeňa zlo-
menej jedle víta návštevníkov hradu Zborov pred 
jeho vstupnou bránou. 

ĎALŠIE PAMIATKY V ZBOROVE
  Dedina Zborov bola centrom Makovického pan-
stva, kde si jeho páni postavili tri kaštiele. Zachova-
li sa iba obvodové múry šerédiovského kaštieľa. V 

parku pred ním a rákociovským kostolom sv. Žofi e sú drevené sochy osobností 
spojených so Zborovom vrátane Gašpara a Juraja Šerédiho.

PAMÄTNÍK 28. PRAŽSKÉMU PLUKU V ZBOROVE
  V dedine Zborov je zaujímavosťou vojenských dejín aj pamätník venovaný 
28. pražskému pluku v Zborove, ktorý je dielom akad. arch. Viléma Kvas-
ničku (1885 - 1969), bývalého československého legionára v Rusku. Okrem 
pamätníka z 1. sv. vojny venovaného 28. pražského pluku sa v obci Zborov 
nachádza aj vojenský cintorín z 1. sv. vojny a vojenský cintorín z 2. sv. vojny, 
ktorý ako prvý na Slovensku zrekonštruovala nemecká organizácia na zá-
chranu hrobov. www.zborov.sk  

(šk)

Spravodajstvo / Inzercia
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  Ani v tejto náročnej dobe nesmieme zabúdať na tak význam-
né udalosti, akými boli udalosti jesene 1939. Študenti nabrali 
odvahu a postavili sa proti nemeckej okupácii nášho územia. 
28. októbra 1939, študenta Karlovej univerzity, Jána Opletala 
na jednom z protestov postrelili a ten zraneniam o niekoľko dní 
podľahol. 

Deň študentstva na Gymnáziu duklianskych hrdinov

  Na jeho pohreb prišli tisíce českých aj slovenských študentov a následne 
prerástol na ďalšiu protinacistickú demonštráciu. V jej dôsledku bolo obme-
dzené to, čo by malo byť jednou z najdôležitejších súčastí našich životov, 
vzdelanie. 
  17. novembra 1939 nariadili zatvorenie všetkých českých univerzít. Na 
počesť odvahy študentov bol 17. november vyhlásený za Medzinárodný deň 
študentstva. Tu sa ich odvaha neskončila. Mladá generácia plná odvahy, 
odhodlania a viery v lepšie zajtrajšky sa postavila za slobodu aj v novembri 

1989 a dodala tak odvahu aj 
ostatným obyvateľom Čes-
koslovenskej socialistickej 
republiky.
  My, hrdí študenti Gymná-
zia duklianskych hrdinov 
vo Svidníku, si každoročne 
pripomíname odvahu a hrdin-
skosť mladých ľudí minulých 
rokov a oslavujeme, že máme 
možnosť  študovať, hoci mo-
mentálne nie prezenčne, ale 
aspoň dištančnou formou. 
Pripomíname si, že aj my 
môžeme ovplyvniť súčasnosť 

i budúcnosť našej krajiny, avšak najprv musíme byť vzdelaní a rozhľadení.
  Pri príležitosti tohto významného dňa sme sa zúčastnili online besedy s 
absolventom nášho gymnázia, Jurajom Vančíkom, úžasným lekárom, kardioló-

gom, hudobníkom, ale hlavne skvelým človekom. Pán doktor nám opísal jeho 
študentské časy, aj to, ako si vybudoval kariéru úspešného lekára. Dozvedeli 
sme sa, že vzhľadom na vtedajší režim 
to nebolo vôbec jednoduché. Kvôli 
obmedzenej možnosti cestovať sa tak 
napríklad nemohol zúčastniť stáží u 
významných odborníkov v iných kra-
jinách. Opäť sme si raz uvedomili, že 
máme oveľa viac možností, ako mali 
študenti pred nami, a preto by sme 
ich mali s vďačnosťou využívať. Pán 
doktor nám porozprával aj o jeho ceste 
k hudbe, ktorej sa začal venovať už 
ako malý chlapec a napriek náročnosti 
jeho povolania sa jej venuje až dodnes. 
Príjemné online stretnutie sme ukončili 
otázkami zvedavých študentov. Ďaku-
jeme pánovi doktorovi, že si našiel na 
nás čas a venoval nám pár jeho rád, 
ako zvládnuť študentský život a stať sa 
úspešným človekom.
  Po diskusii sme aspoň online privítali 
našich prvákov do cechu študentov, 
keďže osobne sme im „Uchaľák“ pri-
praviť nemohli. Na záver osláv Dňa študentstva sme si precvičili naše mozgové 
závity vo vedomostnom kvíze. Všetci študenti hlasovali za správne možnosti 
prostredníctvom svojich mobilných telefónov. Otázky sa týkali takmer všetké-
ho, od matematiky až po všeobecný prehľad. Bolo zábavné sledovať, ako sa 
miešalo poradie a akú vlnu adrenalínu priniesol „obyčajný“ kvíz. 
  Sme radi, že aspoň niečo v tejto dobe ostalo „po starom“, a tak ako každý 
rok, aj tento sme mohli osláviť Deň študentstva. Ďakujeme vedeniu školy a 
učiteľskému zboru, že sme sa mohli stretnúť so všetkými spolužiakmi aspoň 
takto, zabaviť sa a niečo nové sa aj naučiť.

 Laura Kuzmová, GDH Svidník

  Žiačky 9.B triedy Zuzana Vanátová a Natália Vasičková zo 
Základnej školy Na ulici 8. mája spolu s pani učiteľkou Anetou 
Vanátovou sa zapojili do projektu ElektroOdpad-Dopad 4 Živica 
SEWA Zelená škola.

Prečo je potrebné hovoriť o elektroodpade? 

  Absolvovali sme trojdňový online kurz na ktorom sme získali základné teo-
retické vedomosti o elektroodpade. 
Prečo je potrebné hovoriť o elektroodpade? Elektroodpad ma na našu planétu 
vážny dopad, pokiaľ sa nerecykluje ale končí na skládkach odpadu.
Odpad z elektrospotrebičov sa vyváža do rozvojových krajín, kde tvorí obrov-
ské skládky ton odpadu.
  Vedeli ste, že… Svet vyprodukuje 50 miliónov 
ton elektrického odpadu, z neho zrecykluje iba 
20%,60 000 ton sa odváža na skládky do krajín 
Afriky, Indie, kde miestni obyvatelia rozoberajú 
a pália elektroodpad. Pri pálení sa do ovzdušia 
dostávajú škodlivé plyny, ktoré znečisťujú ovzdu-
šie a ničia  zdravie ľudí. Dostávajú sa do pôdy a 
podzemnej vody, ktorú znehodnocujú…
Kam s elektroodpadom?  Na Slovensku sa re-
cyklácii elektroodpadu venuje fi rma SEWA, ktorá 
našej škole darovala vrámci projektu kontajner 
na elektrospotrebiče. Vyzbieraný elektroodpad 
odvezú fi rme ZEDKO, ktorá ako jedna z mála fi riem v Európe ručne rozoberá 
a triedi elektroodpad na rôzne kovy.
Roztriedené kovy sa použijú na novú výrobu elektrospotrebičov.
  Čo urobíme… Premyslíme si, či daný tovar naozaj potrebujeme, alebo ho 
kupujeme iba pre potešenie. Zredukujme svoje potreby, odmietnime, čo nepo-
trebujeme, opravujme pokazené elektrospotrebiče. Pretože od nás všetkých 
záleží ako skončí elektroodpad. Minimalizujme a recyklujme !

 Aneta Vanátová, Zuzana Vanátová, Natália Vasičková

  Celým Slovenskom sa 19. novembra 2020 v čase od 10.00 do 11.00 hodiny 
ozýval hlas bubnov. Aj žiaci našej Základnej školy v Kračúnovciach sa k 
tomuto hlasu pridali nielen pomocou bubnov, ale aj variech, hrncov, pet fl iaš 
a samozrejme rúk a nôh. Bubnovali za všetky deti, „ABY BOLO HLAS DETÍ 
LEPŠIE POČUŤ“. Týmto bubnovaním sme upozornili na dôležitosť ochrany 
detí pred násilím. 
Na jednej strane sa nám to veľmi páčilo. Na strane druhej sme si uvedomovali 
dôvod, prečo bubnujeme.  

 L.M.

Bubnovačka v ZŠ v Kračúnovciach
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  Za prísnych hygienických a protiepidemických opatrení sú mú-
zeá, galérie, knižnice i divadlá znovu otvorené pre verejnosť. 

Kultúrne stánky PSK opäť otvorené

  Múzeá a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho 
kraja sú opäť otvorené pre verejnosť. Prehliadky pre individuálnych návštev-
níkov aktuálne ponúka Krajské múzeum v Prešove, Ľubovnianske múzeum 
- hrad v Starej Ľubovni, Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v 
Medzilaborciach, Múzeum v Kežmarku, Šarišské múzeum, Tatranská galéria 
v Poprade a Šarišská galéria v Prešove. 
Od pondelka 23. novembra sa k otvoreným kultúrnym zariadeniam pripojili aj 
Podtatranské múzeum v Poprade. Naopak, Vihorlatské múzeum v Humen-
nom zostáva nateraz pre návštevníkov zatvorené. A to najmä pre aktuálne 
prebiehajúce rekonštrukčné práce. Z rovnakého dôvodu je mimo prevádzky aj 
Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Možnosť večerných pozorovaní v počte 

piatich návštevníkov, plus lektor hvezdárne, v súčasnosti ponúka Vihorlatská 
hvezdáreň v Humennom.
  Za dodržiavania všetkých hygienických opatrení je pre verejnosť prístupných 
aj sedem župných knižníc. A to Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešo-
ve, Podtatranská knižnica v Poprade, Okresná knižnica Dávida Gutgesela v 
Bardejove, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Ľubovnianska 
knižnica v Starej Ľubovni, Podduklianska knižnica vo Svidníku a Vihorlatská 
knižnica v Humennom. Najmladšia knižnica v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, 
Knižnica Jána Henkela v Levoči, je momentálne z technicko-prevádzkových 
dôvodov pre verejnosť zatvorená až do odvolania. 
  Po poslednom čiastočnom uvoľnení opatrení sa pre záujemcov otvorili aj 
krajské divadlá. 

Lea Heilová, 
Oddelenie komunikácie a propagácie

  Prešovský samosprávny kraj (PSK) zrekonštruuje vďaka euro-
fondom ďalšie úseky ciest. Modernizáciou prejdú úseky Poprad 
- Starý Smokovec 1. etapa, okresná hranica Svidník - Mičakovce 
a Hudcovce - Topoľovka. Prešovská župa na tento účel získala 
nenávratnú fi nančnú podporu  z Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR (MPaRV SR) vo výške cca 7,6 mil. eur.

PSK opraví ďalšie cesty v okresoch Poprad, Svidník a Humenné
S ich modernizáciou sa začne v lete 2021

  Na úseku cesty II/534 Poprad - Starý 
Smokovec 1. etapa opraví Správa 
a údržba ciest Prešovského samo-
správneho kraja (SÚC PSK) vďaka 
nenávratnému fi nančnému príspevku 
z MPaRV SR vo výške takmer 4,6 mil. 
eur  spolu 3,077 km ciest. Súčasťou 
stavby bude rekonštrukcia mostov 
nad Velickým a Červeným potokom a 
tiež rekonštrukcia dláždených priekop 
a kanalizácií. 
  Realizáciou projektu sa zabezpečí 
eliminácia nebezpečných  prvkov, 

a tým skrátenie doby premávky na 
cestnej komunikácií. Rekonštrukcia 
prispeje k úspore času, zlepšeniu 
plynulosti a tým aj bezpečnosti do-
pravy.
  Projekt všeobecne predpokladá 
zlepšenie podmienok cestnej dopra-
vy  pre obyvateľov  a  návštevníkov 
funkčného  regiónu Prešov, Poprad a 
Vysoké Tatry. Zvýši sa tým atraktivita 
regiónu, mobilita i ekologická doprava 
a tiež kvalita životného prostredia 
dotknutej  krajiny.

Rekonštrukcia cesty II/534 Poprad- 
Starý Smokovec 1. etapa je význam-
ná z dôvodu, že slúži k napojeniu 
priľahlých miest Poprad, Vysoké Tatry 
a obcí v západnej časti PSK. Taktiež 
sa na ňu pripájajú návštevníci Vyso-
kých Tatier na cesty D1 a I/18, ktoré 
smerujú na súhrnnú sieť TEN-T. 
  Rekonštrukciou cesty II/556 okresná 
hranica Svidník - Mičakovce sa zlepší 
dopravná mobilita v okrese Svidník. 
SÚC PSK z prostriedkov z eurofondov 
vo výške viac ako 1,3 mil. zmoderni-
zuje 1,646 km ciest. Rekonštrukciou 
prejdú aj tri mostné objekty a jeden 
klenbový priepust.
V Humenskom okrese SÚC PSK 
opraví s vyše 1,7 mil. podporou mi-
nisterstva viac než kilometrový úsek 
cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka. 
Riešená cesta  II/558 zabezpečuje 

prepojenie okresov Prešov, Vranov 
nad Topľou a Humenné v území 
rekreačnej oblasti Domaša. Taktiež 
poskytuje dostupnosť k súvisiacim 
sociálnym, turistickým a rekreačným 
službám. 
  Zároveň slúži k napojeniu priľahlých 
obcí a aktérov  hospodárskej činnosti 
v juhovýchodnej časti PSK na cesty 
I/74, I/15 a I/18 smerujúce na súhrnnú 
sieť TEN-T.
  Prešovský samosprávny kraj podpí-
sal zmluvy na modernizácie zmiene-
ných úsekov ciest v uplynulých dňoch. 
Začiatok rekonštrukčných prác v 
okresoch Poprad, Svidník a Humenné 
sa predpokladá v lete 2021.

Ivana Ondriová, 
Oddelenie komunikácie 

a propagácie PSK

  Galaprogram významných osobností a kolektívov Prešovského 
samosprávneho kraja sa tento roku neuskutoční. Pre koronaví-
rus sa termín presúva na rok 2021. 

Cena PSK sa presúva na budúci rok

  Slávnostné odovzdávanie najvyšších krajských ocenení Cena PSK sa pre-
súva na budúci rok. Dôvodom je pretrvávajúca nepriaznivá situácia pandémie 
COVID-19 a súvisiace prísne opatrenia. 
Laureátov ocenení schválili na poslednom októbrovom zasadnutí Zastupiteľ-
stva PSK krajskí poslanci. Medzi osobnosťami je akademický sochár Štefan 
Kovaľ za osobitný prínos v záchrane a uchovávaní kultúrneho dedičstva 
Prešovského kraja a jeho prezentácii v oblasti výtvarného umenia.
Rovnako sa poslanci rozhodli na základe odporúčania odbornej komisie vy-
znamenať Igora Kudzeja, riaditeľa Vihorlatskej hvezdárne za celoživotné dielo 
zasvätené propagácii astronómie. A tiež osobný a nenahraditeľný prínos pri 
zriadení astronomického komplexu európskeho významu, ktorý nezvyčajným 
spôsobom propaguje región doma i vo svete.  
  Ocenený bude aj Marián Kríž za významný prínos v rozvoji prešovského 
šachu, pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť a propagáciu regiónu 
doma a v zahraničí.
Cenu si však menovaní prevezmú netradične v budúcom roku, a to z dôvodu 
pretrvávajúceho núdzového stavu i prísnych opatrení proti šíreniu koronavíru-
su. Krajská samospráva zvyčajne udeľuje Cenu PSK a Cenu Predsedu PSK 
na slávnostnom galaprograme na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského 
v Prešove v polovici decembra. Tento rok by tak urobila po 17.-krát.  

 Lea Heilová, Oddelenie komunikácie a propagácie
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Čo premieta Kino Dukla?
NARUŠENÝ

Piatok 4. decembra o 19. hodine 
MÔŽE SA TO STAŤ AJ VÁM

  Držiteľ Oscara Russell Crowe hrá v tomto 
thrilleri psychopata, akého určite stretol 
každý z nás - frustrovaného človeka, z 
ktorého sa za volantom na preplnených 
cestách stane nepríčetné monštrum. 
Rachel (Caren Pistorius) sa ponáhľa do 
práce a na semafore zatrúbi na auto, ktoré 
ju zdržuje. Netuší, že náhodou tým spustí 
reťazovú reakciu a stane sa objektom zá-

ujmu neznámeho muža, ktorý sa rozhodne udeliť jej životnú lekciu. Začína 
sa smrteľne nebezpečná hra na mačku a myš, ktorá je dôkazom, že nikdy 
neviete, kto sedí v aute vedľa vás...

Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premiéry: 10. september 2020, 
Krajina pôvodu: USA, slovenské titulky, 90 minút, vstupné: 5 eur 

***
AFTER: SĽUB

Sobota 5. decembra o 19. hodine 
NECHAJTE SA ROZPÁLIŤ!

  Réžia: Roger Kumble  •  Hrajú: Hero Fiennes Tiffi n, Josephine Langford, 
Dylan Sprouse, Charlie Weber, Candice King, Samuel Larsen, Louise Lom-
bard, Dylan Arnold, Rob Estes, Khadijha Red Thunder, Shane Paul McGhie, 
Karimah Westbrook
Osudová láska 
Tessy a Hardina 
prejde divokým vý-
vojom i zradou a 
čaká ju naozajstná 
skúška ohňom. Po 
nečakanom odha-
lení už ich život 
a vzťah nebude 
nikdy taký ako 
predtým. Feno-
menálne prijatie 
knižnej série After 
sa prenieslo aj na veľké plátna a po úspešnom fi lme After: Bozk prichádza 
do kín pokračovanie s názvom After: Sľub. Na scenári tentokrát pracovala 
priamo autorka knižných predlôh Anna Toddová, čo fanúšikom sľubuje väč-
šiu vernosť knihám. After: Sľub tiež prináša odvážnejší príbeh plný vášne a 
sexuálneho napätia.
Slušné dievča Tessa a tajomný rebel Hardin prepadli vzájomnej osudovej 
láske. Na ničom inom nezáleží a ani jeden z nich nemá čo stratiť. Až na to, 
že môžu stratiť jeden druhého, teda vlastne úplne všetko. A práve takéto ne-
bezpečenstvo hrozí vo chvíli, keď sa Tessa dozvie o stávke, ktorá ich vzťahu 
predchádzala, a o jednom Hardinovom škaredom tajomstve z minulosti. Hardin 

býval krutý a nespúta-
ný, často dievčatá vy-
užíval a potom ich od-
kopol. Teraz je to on, 
kto by mohol skončiť 
so zlomeným srdcom. 
Urobil obrovskú chybu, 
pre ktorú sa môže lás-
ka jeho života skončiť. 
Dokáže prekonať tiene 
minulosti a vybojovať 

svoju lásku späť? Nebude to jednoduché. Silná vášeň a divoký vzťah totiž 
Tessu zmenili - už nie je tým nevinným dievčaťom. Stále je zamilovaná, ale 
zároveň je aj silnejšia a dospelejšia. Určite sa nechce utápať v slzách. Nový 
chlapec, ktorý sa v jej živote objavil, je navyše pozorný a dobrý. S ním by 
jej srdce mohlo konečne nájsť pokoj. Je ale pokoj to, po čom skutočne túži? 
Nevyhrajú napokon elektrizujúce dotyky, nenásytné bozky a horúca túžba, 
ktorú dokáže vzbudiť iba nebezpečný Hardin Scott?
  Prvá časť s názvom After: Bozk zaznamenala v slovenských kinách podobný 
divácky úspech ako úvodný diel ságy Twilight. Filmy zo série After vznikajú 
podľa rovnomenných knižných bestsellerov. Prvé príbehy pod hlavičkou After 
písala Anna Toddová na voľne prístupnú internetovú platformu Wattpad, kde 
sa stali obrovským hitom a získali si miliardu prečítaní. Úspech, aký autorka 
nečakala ani v najtajnejších snoch, vyústil do vydania série kníh a následne aj 
do natáčania celovečerných fi lmov.

Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej 
premiéry: 3. september 2020, Krajina 

pôvodu: USA, romantický, 105 mi-
nút, české titulky, vstupné: 5 eur 

***
PINOCCHIO

Nedeľa 6. decembra 
o 15. hodine 

Réžia: Matteo Garrone  •  Hrajú: Roberto 
Benigni, Marcello Fonte
  Rezbár Geppetto vychováva oživenú 
bábku Pinocchia ako vlastného syna. 
Pinocchio však nie je úplne najvzor-
nejší chlapec a nechá sa ľahko zviesť 
k darebáctvam, vďaka ktorým prežíva 
veľké množstvo rôznych dobrodružstiev. 
Jedného dňa je podvedený, unesený 
a naháňajú ho banditi naprieč svetom 
plným neuveriteľných netvorov - z brucha obrej ryby sa cez zem hračiek 
dostane až na pole zázrakov. Podarí sa Pinocchiovi uniknúť a splniť svoj sen 
stať sa skutočným chlapcom?

Rok výroby: 2019, Dá-
tum lokálnej premiéry: 3. 
september 2020, Krajina 

pôvodu: Taliansko, rodin-
ný, fantastický, slovenský 

dabing,  vstupné: 5 eur 

***
POĎME KRADNÚŤ 

KONE
Nedeľa 6. decembra 

o 19. hodine 
Smútiaci vdovec sa presťahuje na vidiek, kde mu náhodné stretnutie 

oživí spomienky z minulosti.
 Hrajú: Stellan Skarsgård, Tobias Santelmann
November 1999. 67-ročný Trond žije v 
novoobjavenej samote. Začiatkom zimy 
zistí, že má suseda, ktorého spoznal už v 
roku 1948. Bolo to v lete, Trond mal vtedy 
15 rokov a bolo to práve to leto, kedy 
ho jeho otec pripravoval niesť bremeno 
svojej nadchádzajúcej zrady a zmiznutia. 
Bolo to tiež leto, počas ktorého Trond 
dospel a poprvýkrát zacítil vôňu ženy, po 
ktorej túžil. Tej istej, s ktorou sa Trondov 
otec chystal stráviť celý svoj život.
Strieborný medveď za najlepší mimoriad-
ny umelecký počin Berlinale 2019

Rok výroby: 2019, Dátum lokálnej 
premiéry: 22. január 2020, Krajina 

pôvodu: Nórsko, dráma, 123 minút, 
české titulky, vstupné: 5 eur 
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Odišiel, ako si to osud prial,
v našich srdciach zostáva žiaľ.

S hlbokým zármutkom a so žiaľom 
v srdci oznamujeme, že nás 

17. novembra 2020 vo veku nedožitých 
83 rokov navždy opustil 

otec, brat a dedko 
MICHAL ŠANDALA 

  Ďakujeme všetkým, ktorí ho odprevádzali na 
jeho poslednej ceste, za prejavy sústrasti a 
kvetinové dary.

Synovia Vladimír a Jaroslav 
a dcéra Alena s rodinami

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

Aj keď priskoro zhasla sviečka Tvojho života,
neodišiel si, zostávaš v srdciach blízkych.

2. decembra 2020 uplynie 5 rokov, 
čo nás náhle bez rozlúčky, 

vo veku 61 rokov 
opustil milovaný manžel, otec a dedko  

Ing. Pavol SKYSĽÁK

  S láskou spomíname. 
Manželka Mária, syn Marek s rodinou
a dcéra Lenka s rodinou

    SPOMIENKA

  Duchovný správca pravoslávnej cirkevnej obce v Bardejove a bardejovský 
arcibiskup Ján Lakata zomrel v utorok vo veku 83 rokov.
Ján Lakata pochádza z Vagrinca zo Svidníckeho okresu. V roku 1960 ukončil 
v Prešove bohosloveckú fakultu. O dva roky nato mal svadbu s Alžbetou 
Petrigáčovou z Prešova - Nižnej Šebastovej.

Začínal vo Vyšnej Olšave
  Krátko potom, 27. januára 1962 bol vysvätený na diakona a hneď na druhý 
deň prijal kňazské svätenie z rúk vysokopreosvieteného arcibiskupa Doroteja v 
Prešove. Svoje kňazské pôsobenie začal vo Vyšnej Olšave, v okrese Stropkov, 
následne narukoval na základnú vojenskú službu.
  Ako uvádza stránka pravo-
slávnej cirkevnej obce (PCO) v 
Bardejove, po dvoch rokoch sa 
vrátil k vykonávaniu kňazskej 
služby, no už 15. decembra 
1964 sa stal správcom PCO vo 
Vyškovciach v okrese Stropkov, 
kde pôsobil do roku 1968.
Bohoslužby vykonával aj v su-
sednom Veľkrope.

V Bardejove od roku 1969
  Menovací dekrét do Bardejova 
dostal od 1. októbra 1969 a od-
vtedy, až do svojho skonu, vykonával bohoslužby na pravoslávnej cirkevnej 
obci v Bardejove.
  V roku 2006 sa podľa PCO zavŕšilo jeho veľké dielo, posvätenie chrámu 
sv. Serafíma Sarovského. Lakata sa zapríčinil aj o postavenie zvonice a 
umiestnenie ikonostasov
  V roku 2016 metropolita Rastislav posvätil základný kameň nového pra-
voslávneho chrámu sv. Pantelejmona v Bardejovských kúpeľoch, ktorého 
výstavbu inicioval práve Ján Lakata.

Michal Frank, Korzár

Zomrel pravoslávny bardejovský arcidekan Ján Lakata

S hlbokým zármutkom a so žiaľom 
v srdci oznamujeme, že nás 

29. novembra 2020 vo veku 69 rokov 
náhle a bez rozlúčky navždy opustil 

otec, brat a dedko 
Štefan KOZIOT

  Rozlučka s nebohým bude v Dome smútku vo Svidníku. 
  Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti.

manželka Zuzana, syn Adrián a dcéra Katarína s rodinami

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

LEKÁRNE
NOVEMBER: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Po-
hotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
5. a 6. decembra: MUDr. M. Jánošík - MUDr. Pribulu 148 vo Svidníku. Kontakt: 
054/752 09 01.
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.

LIU, Julia: Jazda do školy na brontosaurovi. 
Bratislava, 
Perfekt 2020. nestr.
  
  Je to skutočne paráda, že deti chodia 
do školy na brontosaurovi! Brontosaurus 
nemá výfuk a ani nerobí brm-brm. Jedného 
dňa sa však všetko zmení. Brontosaurus 
už nemôže slúžiť ako školský autobus a 
všetci sú z toho smutní. Čo sa vlastne 
stalo? Budú sa môcť deti s ním naďalej 
hrať?

HRYC, Andrej
  Andrej (Andy) Hryc, ktorý sa narodil 30. novembra 1949 v Bratislave, je 
slovenský herec a podnikateľ. V roku 1971 absolvoval štúdium herectva na 
VŠMU v Bratislave. Hereckú kariéru začal v Štátnom divadle v Košiciach 
(1971 - 1978). V rokoch 1978 - 1981 bol v slobodnom povolaní a od roku 1981 
členom súboru bratislavskej Novej scény. Po revolúcii založil nezávislé rádio 
Twist, ktorého riaditeľom bol do konca roku 2004. Je honorárnym konzulom 
Seychelskej republiky. Krátky čas pôsobil ako riaditeľ Novej scény. Nakrútil 
množstvo televíznych a rozhlasových inscenácií. V českom televíznom seriáli 
Černí baróni v réžii Juraja Herza hrá hlavnú úlohu legendárneho majora Te-
razkyho. Andrej Hryc je tiež signatárom Anticharty. Napísal knihu Inventúra, 
v ktorej bilancuje svoj život, ale aj konanie ľudí, ktorých stretol a ktorí o týchto 
udalostiach nemajú odvahu hovoriť. 

SWIFT, Jonathan (30.11.1667-19.10.1745)
  Anglický spisovateľ, básnik a pamfl etista. Jeho prvé literárne pokusy pochá-
dzajú z obdobia služby u sira Williama Templa (štátnika a publicistu). Písal 
pindarovské ódy. Väčšina jeho prác vyšla anonymne. V pamfl etoch o Írsku sa 
ukazuje ako majster politickej satiry. Svetovú slávu si získal satirickou utópiou 
napísanou vo forme cestopisu Cesty k niekoľkým vzdialeným národom od 
Lemuela Gullivera, najprv lekára a potom kapitána niekoľkých lodí, známe 
ako Guliverove cesty. Toto dielo sa stalo trvalým klenotom literatúry pre deti. 
Básnické dielo Swifta je menej významné. Za zmienku stoja satirické básne 
O poézii: rapsódia a Na smrť, ktoré obsahujú zmes humoru a pátosu. 

Prečo ste ukradli to auto?
- Ponáhľal som sa do práce.

- A prečo ste nešli autobusom?
- Na autobus nemám vodičák.

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL
   Svidník: Pondelok: 17.00 hod., Utorok: 18.00 hod., Streda: 6.30, 17.00 hod.,      
Štvrtok: 6.30, 17.00 hod. (po sv. omši adorácia), Piatok: 6.30, 17.00 (za účasti 
detí), Sobota: 8.00 hod., Domov dôchodcov 15.30 hod., Nemocnica 16.30 
hod.,  Nedeľa: 8.00, 10.30, 17.00 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
   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. 
   Utorok 1.12.: 6.30 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 + Jozef a Mária, 18.00 
* Ivan s rod. (50 rokov života), Streda 2.12.: 6.30 + Pavol, Peter, Anna, 18.00 
+ Júlia Ducárová, Štvrtok 3.12.: 6.30 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 * Anna 
s rod., 18.00 + Demeter, Helena, Jozef, Daniel, Piatok 4.12.: 6.30 + Oľga, 
Juraj, Eva, Michal, 18.00 * Arcibratstvo Ruženca, Sobota 5.12.: 8.00 + Duše 
v Očistci,+ Demeter, Mária, Peter, Terézia, anna, Mária, Viera (panychída), 
Nedeľa 6.12.: 8.00 * František, Anna, Martin, Katarína, Ľuboš, Aneta, Gréta, 
10.30 * Za farnosť, 18.00 * Anna, Mária. 

GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 1.12.: 17:00 + Ján, Anna, Streda 2.12.: 17:00 Za uzdravie a Božie 
požehnanie pre Máriu, Petra, Ivetu s rod. a ost., Štvrtok 3.12.: 7:00 + Helena a 
Jozef Mikitkoví, Piatok 4.12.: 17:00 Za uzdravie a Božie požehnanie pre členov 
arcibratstva sv. ruženca, Sobota 5.12.: 7:00 Za uzdravie a Božie požehnanie 
pre Danku s rod., Nedeľa 6.12.: 9:00 Za farnosť; 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 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.

inzercia 

inzercia 
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Kto daroval krv?   
  V stredu 25. novembra prišlo v rámci Študentskej kvapky krvi na Hemato-
logicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 40 bezprí-
spevkových darcov: 
  Michal Mňahončak (60), Radoslav Džupin (37), Vladimír Gondek (6), Martin 
Očipka (59), Matúš Očipka (5), Jozef Očipka (56), Ľuboš Bzdiľ (18), Jana 
Burjaková (34), Simona Kačmárová (3), Patrik Kačmár (22), Vasil Lakata (8), 
Marián Kmec (59), Martin Hic (3), Martin Hic (31), Ondrej Babják (24), Ondrej 
Slivka (43), Katarína Gmitterová (12), Tibor Gmitter (20), Zuzana Zozuľako-
vá (33), Marcel Sakara (48), Ľubica Keselicová (20), Vladimír Perhač (85), 
Marta Hvizdová (44), Marek Barila (27), Katarína Mišková (4), Ivo Liška (3), 
Ján Dovičák (21), Dušan Jenča (40), Marek Fek (19), Marieta Feková (3), 
Rastislav Michalko (19), Jozef Capko (13), Jana Keselicová (44), Anna Mária 
Keselicová (3), Anna Štegerová (10), Ivan Pecuch (3), Gabriela Vašková (2), 
Štefan Juhas (prvodarca), Gabriela Brožinová (5), Mariana Zoščaková (36). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 

Christos raždajet sja!  Slavite Jeho!
Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku

a
Mesto Svidník

Vás pozývajú  na

28. ročník Betlehemského večera
6. decembra 2020 o 15.00 h. 

v Dome kultúry vo Svidníku

    Realizované s fi nančnou podporou 
    Fondu na podporu kultúry 
    národnostných  menšín


