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  Milan Piršč sa vrátil. Po piatich rokoch pôsobenia na ústredí 
Sociálnej poisťovne v Bratislave je od 1. decembrového dňa 
opäť riaditeľom pobočky Sociálnej poisťovne vo Svidníku. Keď 
píšeme, že opäť, tak preto, lebo svidnícku pobočku Sociálnej 
poisťovne už Milan Piršč raz riadil. Bolo to v rokoch 2010 až 
2012. 

Po piatich rokoch na ústredí v Bratislave 
riadi Milan Piršč svidnícku pobočku

Odvtedy bol riaditeľom Martin Blicha. Z funkcie riaditeľa odišiel k poslednému 
augustovému dňu tohto roka. 
  „Pán riaditeľ odišiel na vlastnú žiadosť, nešiel si nové zamestnanie, 
novú práci si hľadal dlhodobo a bolo to 
jeho vlastné rozhodnutie, nikto ho ne-
odvolával. Poverená riadením pobočky 
bola doterajšia skúsená pracovníčka,“ 
informoval nás začiatkom septembra vtedajší 
hovorca Sociálnej poisťovne v Bratislave 
Peter Višváder. 
  Poverenou riadením svidníckej pobočky 
Sociálnej poisťovne od 1. septembra bola 
Monika Stojáková, ktorá sa venuje dôchod-
kovej agende, no a od 1. decembra má 
pobočka nového riaditeľa, ktorým sa stal už 
spomínaný Milan Piršč. 

(ps)

   Ako píšeme aj v samostatnom príspevku, svidnícky mestský 
poslanecký zbor sa zíde na svojom zasadnutí v stredu 9. decem-
bra. Jeho zvolanie primátorkou sprevádzali menšie polemiky, 
či sa bude rokovať ako obyčajne alebo on-line cez internet. 
Primátorka Marcela Ivančová totiž avizovala, že pripravujú aj 
takúto možnosť a poslanci dokonca dostali aj podklady pre 
elektronické rokovanie.

   Takáto možnosť sa však nepáčila 
skupine šiestich mestských poslan-
cov, ktorí primátorke najprv zaslali list 
so žiadosťou o riadne rokovanie a keď 
sa nedočkali odpovede, svoj postoj 
vyjadrili na sociálnej sieti.  
   „Predavačky pracujú, zvárači pra-
cujú, zdravotné sestry tiež a rovnako 
aj šoféri autobusov. Takisto učiteľky 
v škôlkach sú medzi deťmi a venujú 
sa im. Je to síce len zlomok profesií 
aj z nášho mesta, no jedno majú spo-
ločné. Nepracujú on-line cez internet, 
ale riadne na svojich pracoviskách 
bez ohľadu na to, či v exteriéri ale-
bo v interiéri. Takto rovnako máme 
pracovať aj my, poslanci Mestského 
zastupiteľstva vo Svidníku! Žiadne 
on-line rokovania z pohodlia domo-
va, ale spolu a v jednej rokovacej 
miestnosti. Veď predsa ide o naše 
mesto, o našu spoločnú budúcnosť,“ 
napísali na Facebooku poslanci Pavel 
Olejár, Katarína Siváková, Ján Vook, 
Adrián Labun, Peter Pilip a Kamil 
Beňko. „Odmietame rokovať cez 
videokonferenciu o tak závažných té-
mach, ako je nakladanie s majetkom 
mesta či rozpočet mesta na budúci 
rok! Tobôž nie o schválení úveru v 
rozpočte mesta vo výške viac ako 

1,3 milióna eur! Toto je nemysliteľné, 
aby sme takýto úver schvaľovali 
cez internet! Toto si vyžaduje riadnu 
diskusiu, vážne posúdenie všetkých 
za a proti a možno i pohľad z očí do 

očí. Cez monitor sa to nedá. Nepri-
slúcha to tak vážnym rozhodnutiam. 
To v žiadnom prípade,“ zdôraznili na 
Facebooku a argumentovali aj tým, že 
pre rokovania zastupiteľstiev neplatí 
zákaz zhromažďovania, rokovanie 
zastupiteľstva má výnimku. 
   Primátorka Marcela Ivančová rovna-
ko na Facebooku priznala, že reaguje 
na status niektorých poslancov. „NIČ 
NEJDEME SKRÝVAŤ - tak ako zákon 
umožňuje rokovať fyzicky v rokovacej 
sále, takisto umožňuje rokovať aj 
on-line. Je zodpovedné pripraviť sa 

na všetky možnosti - pripravujeme aj 
rokovaciu miestnosť aj softvér na on-
line rokovanie (pre každý prípad, obe 
možnosti). Ako výraz SPOLUPRÁCE 
som už dnes - v utorok - pripravila 
pozvánku na mestské zastupiteľstvo 
v dome kultúry 9.12.2020.“ 
   Tak sa aj stalo, zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva sa za sprísne-
ných hygienických opatrení, aby sa 
predišlo síreniu ochorenia COVID-19, 
uskutoční v stredu 9. decembra v 
priestoroch v Dome kultúry vo Svidní-
ku.                                              (ps) 

   16. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 
sa uskutoční v stredu 9. decembra o 13.00 hod. v spoločenskej 
sále Domu kultúry vo Svidníku. 

Odmietali rokovať cez internet, primátorka napokon zvolala riadne zasadnutie

Schváli svidnícky mestský parlament ďalší bankový úver?

   Zvolala ho primátorka mesta Svidník 
Marcela Ivančová a najdôležitejšími 
bodmi sú návrh 4. zmeny rozpočtu 
mesta Svidník na rok 2020 a návrh 
viacročného rozpočtu mesta Svidník 
na roky 2021 - 2023. Vedenie Svid-
níka predkladá v návrhu budúcoroč-
ného rozpočtu návrh, aby Mestské 
zastupiteľstvo schválili čerpanie úveru 
mesta Svidník prijatého od Všeobec-
nej úverovej banky, a. s. na základe 
Zmluvy o termínovanom úvere aj 
na krytie výdavkov mesta Svidník 
v rozpočtovom roku 2021, a takisto 
aby schválili prijatie termínovaného 
úveru do výšky 660 000 eur na krytie 
výdavkov mesta Svidník v rozpočto-
vom roku 2021. 

   Pripomeňme, že z tohtoročného 

úveru vo výške 887-tisíc eur mesto v 
tomto roku vyčerpalo 176 592,67 eur. 
Z úveru tak ostáva 710 407,33 eur a 
k tomu vedenie mesta navrhuje ďalší 
úver do výšky 660-tisíc eur. Spolu to 
predstavuje viac než 1,3 milióna eur 
a fi nancované má byť z tejto sumy 
napríklad zastrešenie klziska či rekon-
štrukcia športového areálu Základnej 
školy na Ulici 8. mája vo Svidníku, 
ale aj ďalšie investičné akcie. Dá 
sa očakávať, že o tejto téme, teda o 

téme bankových úverov sa rozprúdi 
najväčšia diskusia poslancov. 
   Svidnícke Mestské zastupiteľstvo 
bude rokovať aj o informatívnej sprá-
ve o programe rozvoja odpadového 

hospodárstva v meste Svidník, ktorú 
predloží riaditeľ Technických služieb 
mesta Svidník Lukáš Dubec, ale 
napríklad aj o návrhoch na zmluvné 
prevody vlastníctva nehnuteľného 
majetku mesta Svidník či o návrhoch 
zmien a doplnkov Územného plánu 
mesta Svidník č. 10. 
   V programe rokovania svidníckych 
mestských poslancov sú aj interpelá-
cie a diskusia. 

(ps)



8. december 2020Podduklianske novinky 3Spravodajstvo / Inzercia

inzercia

  Starostu Vyšného Mirošova prepustili z väzby. Na slobodu sa 
Michal Petranik dostal v uplynulú stredu, teda po dvadsiatich 
dňoch od zadržania 12. novembra. Potvrdila nám to hovorkyňa 
súdov v Prešovskom kraji Ivana Petrufová. 

Starosta Vyšného Mirošova je na slobode! 
Michala Petranika prepustil prešovský Krajský súd

  „Vo vzťahu k uvedenému obžalovanému v konaní vedenom Krajským 
súdom v Prešove senát Krajského súdu v Prešove na neverejnom zasad-
nutí v stredu 2. decembra t.r. zrušil uznesenie Okresného súdu Svidník 
o vzatí obžalovaného do väzby v celom rozsahu, prepustil obžalovaného 
z väzby na slobodu,“ potvrdila Ivana Petrufová. 
  Pripomeňme, že starostu Vyšného Mirošova Michala Petranika vzal do tzv. 
útekovej väzby svidnícky Okresný súd. Muž, ktorý má vyše roka na nohe 
monitorovací náramok, sa mal vyhýbať súdom. Vedú voči nemu štyri trest-
né konania a na krku má mať aj ďalšie obvinenie pre svoje podnikateľské 
aktivity. 
  Starostu Vyšného Mirošova policajti predviedli na výsluch vo štvrtok 12. 
novembra. Zadržali ho na základe príkazu na zatknutie, ktorý, ako sme už 
uviedli, vydal sudca svidníckeho Okresného súdu. „Obžalovaný bol zadrža-
ný na základe 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 - obžalo-

vaného. Príkaz na zatknutie bol zrealizovaný výsluchom obžalovaného 
dňa 12. novembra t.r., na základe ktorého súd rozhodol o vzatí obža-
lovaného do tzv. útekovej väzby. Proti rozhodnutiu Okresného súdu 
Svidník podal obžalovaný sťažnosť, o ktorej rozhodne krajský súd,“ 

informovala v novembri hovorkyňa súdov 
v Prešovskom kraji Ivana Petrufová. 
  Obhajca starostu Vyšného Mirošova 
nám vtedy potvrdil, že proti vzatiu do 
väzby podajú sťažnosť a rozhodovať tak 
o nej bude prešovský Krajský súd. A ten 
aj rozhodol. Ako sme už uviedli, Michala 
Petranika senát prešovského Krajského 
súdu v uplynulú stredu 2. decembra pre-
pustil na slobodu. V krátkom telefonickom 
rozhovore nám to potvrdil aj samotný 
vyšnomirošovský starosta. „Áno, som na 
slobode,“ potvrdil Michal Petranik. 
  Hovorkyňa súdov v Prešovskom kraji 
Ivana Petrufová povedala, že Krajský súd 
„zároveň nariadil dohľad probačného 
a mediačného úradníka nad správaním 
obžalovaného a tiež uložil obžalované-
mu obmedzenia, spočívajúce v zákaze 

vycestovať do zahraničia, v povinnosti dostaviť sa 
k probačnému a mediačnému úradníkovi do dvoch 
pracovných dní od prepustenia z väzby na slobodu 
a dostavovať sa pravidelne po dohode s probačným 
a mediačným úradníkom k tomuto úradníkovi raz 
za dva týždne a napokon v povinnosti oznámiť 
policajtovi, prokurátorovi alebo súdu, ktorý vedie 
konanie, každú zmenu miesta pobytu.“ 
  Senát Krajského súdu v Prešove tak zrušil rozhodnutie 
svidníckeho Okresného súdu o vzatí Michala Petranika 
do tzv. útekovej väzby. Hovorkyňa Ivana Petrufová 
vysvetlila dôvody: „V dôvodoch senát uviedol, že 
skutočnosti, konštatované súdom prvej inštancie, a 
to neúčasť obžalovaného na hlavnom pojednávaní 
v predmetnej trestnej veci a pohyb obžalovaného 
po i mimo obce za súčasného vystavenia mu prá-
ceneschopnosti, dôvody väzby zakladajú, no je 
možné túto nahradiť inštitútmi, ako sú uvedené vo 
výroku rozhodnutia krajského súdu.“ 

  Toto rozhodnutie Krajského súdu v 
Prešove je právoplatné a Michal Pet-
ranik môže i naďalej vykonávať man-
dát starostu. Nič na tom nemení ani 
to, že na krku má viacerých súdnych 
pojednávaní. „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 ob-
žalobách pre prečin zneužívania 
právomoci verejného činiteľa a 
iné. Zároveň súd koná voči obžalo-
vanému aj pre zločin porušovanie 
povinnosti pri správe cudzieho 
majetku a napokon v trestnej veci 
pre zločin porušovanie povinností 
pri správe cudzie majetku,“ vysvet-
lila hovorkyňa súdov v Prešovskom 
kraji Ivana Petrufová. 
 O mandát starostu príde až vtedy, 
keď bude právoplatne odsúdený.   

 (ps)
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   Ďalšia publikácia, ktorá približuje čaro a krásu kraja pod Duk-
lou. Organizácia DUKLA DESTINATION vydala knihu o Svidníku 
a jeho okolí.

   Publikácia je plná unikátnych foto-
grafi í, ktoré zachytávajú bohatstvo a 
nádheru kraja pod Duklou, je pod-
porená zaujímavými informáciami. 
„DUKLA DESTINATION sa dlhodobo 
snaží propagovať kraj pod Duklou. 
Mesto Svidník a jeho okolie je plné 
unikátnych pamiatok. Preto nás veľmi 
teší vydanie tejto knižnej publikácie, 
ktorá zachytáva ich výnimočnosť. Ve-
ríme, že jej obsah vás inšpiruje natoľ-
ko, aby ste náš prekrásny región sami 
navštívili,” povedala Eva Hirčková, 
riaditeľka DUKLA DESTINATION.
  Knihu uviedla do života primátorka 
mesta Svidník Marcela Ivančová. 
Krstila ju nálepkami, na ktorých je vy-
obrazený erb mesta. „Ako primátorka 
okresného mesta sa veľmi teším, že 
máme peknú knihu o našom meste 
a regióne. Je nielen krásna svojim 
dizajnom, ale aj kvalitná obsahom. 
Verím, že nebude iba vašim sprie-
vodcom, ale aj hodnotnou pamiatkou 
na návštevu u nás. Ďakujem DUKLA 
DESTINATION za všetko úsilie, ktoré 
na vydanie tejto knihy vynaložili, a tým 

prispeli k propagácii tohto krásneho 
kúta Slovenska,“ skonštatovala Mar-
cela Ivančová.

KRÁSNE ZÁBERY 
AKO POZVÁNKA 

DO NÁŠHO KRAJA
   Kniha je rozdelená do niekoľkých 
kapitol. Nájdete v nej fakty z histórie, 
objavíte pamiatky regiónu, odhalíte 
prírodné poklady tohto miesta. „Kaž-
dá kapitola začína úvodným textom. 
Kniha je ale hlavne o fotografi ách, je 
fotosprievodcom, ktorý má previesť 

čitateľa, či náv-
števníka kraja, 
našim regiónom. 
Je to taká pozván-
ka do nášho kraja 
prostredníctvom 
fotografi í,” uviedla 
Eva Hirčková.
   Publikácia za-
čína kapitolou o 
Svidníku. V nej 

sú zachytené zaujímavosti a pa-
miatky mesta. Ďalšia časť sa venuje 

Karpatskej drevenej 
ceste. „Zachytili sme 
drevené chrámy. 
Jeden je priamo v 
skanzene vo Svid-
níku, ostatné sú v 
okolitých obciach,” 

povedala Eva Hirčková.
   Tvorcovia knihy nezabudli ani na 
Cestu vojnových hrdinov. „Túto kapi-
tolu sme venovali najvýznamnejším 
vojenským pamiatkam a pietnym 
miestam v regióne. Naše územie veľmi 
trpelo v priebehu druhej svetovej vojny, 
a to hlavne počas samotnej Karpat-
sko-duklianskej operácie,” zdôraznila 
riaditeľka DUKLA DESTINATION.
  V publikácii sú zachytené aj všetky 

krásy prírody. Nájdete tu tipy na pe-
šiu, či cyklistickú turistiku, ale aj to, 

ako sa dá tráviť voľný čas v prírode. 
Autori pripomínajú aj kultúru, tradície 
či zvyklosti. „Táto kapitola má predo-
strieť život našich ľudí. Odkazuje na 
jednotlivé zvyklosti, ktoré sme prebrali 
od svojich predkov. Kniha končí his-
torickými zábermi miest. Tu sa môže 
každý zastaviť v čase, a prezrieť si, 
ako sa staval napríklad Pamätník 
československého armádneho zboru 
na Dukle, či niektoré drevené chrámy. 
Na fotkách máme zachytené rôzne 
časti mesta, na ktorých je vidieť, ako 
sa jednotlivé budovy v meste a v okolí 
stavali,” dodala Eva Hirčková s tým, 
že ide o dvojjazyčnú publikáciu. Infor-
mácie sú v slovenskom i anglickom 
jazyku.                                         (dd)

DUKLA DESTINATION stvorila a vydala knihu o výnimočnostiach nášho kraja

Zľava: Riaditeľka DUKLA DESTINATION Eva Hirčková 
a primátorka Svidníka Marcela Ivančová krstili knihu 

nálepkami s erbom Svidníka. 

  Na Mestskom úrade vo Svidníku je nový vedúci odboru. Je 
ním Viliam Staurovský, ktorý sa stal vedúcim Odboru výstavby, 
dopravy a životného prostredia. 

Odbor výstavby svidníckeho Mestského úradu má bez výberového konania nového vedúceho

Od 1. decembra má Odbor výstavby, dopravy a životného prostredia 
Mestského úradu vo Svidníku nového vedúceho Viliama Staurovského  

   Potvrdila nám to PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová s tým, že Viliam 
Staurovský je novým vedúcim od 1. decembra. „Inžinier Staurovský pracoval 
doteraz na odbore a bol odborne i osobnostne vhodným adeptom na túto 
pozíciu,“ vyhlásila Kristína Tchirová. 
  Pripomeňme, že dlhoročným vedúcim odboru výstavby v minulým volebných obdo-
biach bol na Mestskom úrade vo Svidníku Ľuboš Čepan. Vlani v januári ho z funkcie 
odvolala nová primátorka Svidníka Marcela Ivančová a vedením odboru poverila 
Karola Richvalského, ktorý sa neskôr po tom, ako úspešne absolvoval výberové 
konanie, stal plnohodnotným vedúcim odboru. Karol Richvalský z funkcie vedúceho 
Odboru výstavby, dopravy a životného prostredia Mestského úradu vo Svidníku, 
ale i celkovo zo samosprávy do súkromnej sféry odišiel v máji tohto roku a odvtedy 
odbor výstavy dočasne riadil prednosta Mestského úradu Miroslav Novák. 
  Ako sme už uviedli, od 1. decembra má Odbor výstavby, dopravy a životného 
prostredia Mestského úradu vo Svidníku nového vedúceho. Je ním už spomínaný 
Viliam Staurovský, ktorého si vybrala primátorka Marcela Ivančová bez výberového 
konania. V minulosti, ako mestská poslankyňa, ale spočiatku aj ako primátorka 
vždy trvala na výberových konaniach, no teraz to nevyužila. Naopak, využila iné 
ustanovenia predpisov. „Zákon o výkone prác vo verejnom záujme a platný 
pracovný poriadok Mestského úradu vo Svidníku umožňuje miesto vedúceho 
zamestnanca obsadiť aj bez výberového konania,“ vysvetlila PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová.                                                                          (ps) 
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   Na ostatnom zasadnutí svidníckeho mestského parlamentu poslanci uzavreli 
tému, týkajúcu sa predaja pozemku pri niekdajšej Veveričke. 
  Staval vlastnú stavbu, zasiahol do mestského pozemku, a tak mu mesto 
predmetný pozemok predalo. Takto v jednoduchosti sa dá zhrnúť dlhosavlečúci 
problém súvisiaci s Fast foodom Vermex na Centrálnej ulici vo Svidníku. Podľa 
niektorých poslancov je však pri tejto stavbe viac problémov a načrtli ich aj na 
ostatnom zasadnutí svidníckeho mestského parlamentu. Skloňovali sa spojenia 
ako čierna stavba, zásah do mestského pozemku, rozpor s územným plánom, 
terasa na vodnej ploche a podobne. 
   V predkladacej správe mestskí úradníci skonštatovali, že podnikateľ Ladi-
slav Ducár vlastní Reštauráciu Vermex na Centrálnej ulici oproti OD Makos 
vo Svidníku a na základe stavebného povolenia realizoval prístavbu terasy a 
rozšíril jedálenskú časť objektu. „V procese prístavby terasy a rozšírenia jedálne 
zasiahol do pozemku vo vlastníctve mesta. Z tohto dôvodu požiadal Ladislav 
Ducár o zámenu pozemkov. Navrhujeme schváliť odpredaj časti pozemku vo 
výmere 14 m2 za cenu 80 eur za meter štvorcový. Zámer na odpredaj schválilo 
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 24. júna 2020,“ napísali mestskí 
úradníci v dôvodovej správe. Svidnícki mestskí poslanci mali na septembrovom 
zasadnutí predaj pozemku schváliť defi nitívne a aj schválili, no predchádzala 
tomu pomerne rozsiahla diskusia. 
   Aj v samotnom uznesení sa totiž píše, že pozemok sa predáva z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa vyplývajúcich z toho, že budova vo vlastníctve 
Ladislava Ducára zasahuje na mestský pozemok, pričom tri metre štvorcové 
pozemku sú v Územnom pláne mesta Svidník defi nované ako vodné plochy. A 
práve tento fakt, že ide o vodnú plochu, zaujal poslanca Petra Pilipa. „My vlastne 
ideme predávať vodnú plochu. Zaujímalo by ma, či predkladateľ neuviedol za-
stupiteľstvo do omylu. Stavba je tam načierno a my to ideme legalizovať tým, že 
schválime zmenu územného plánu v tejto lokalite. Stavebný zákon v paragrafe 
88 hovorí jasne, čo má pri zistení čiernej stavby nasledovať. Pýtam sa preto 
predkladateľa, či je toto uznesenie v súlade so zákonom?“ pýtal sa poslanec 
Peter Pilip a primátorka Marcela Ivančová reagovala, že uznesenie týkajúce sa 

návrhu na zmenu Územného plánu v danej lokalite bolo schválené 15. októbra 
2018, teda ešte v minulom volebnom období. Ku kritikom sa v tejto téme pridal aj 
poslanec Jozef Popernik. „Ak niekto ide stavať, tak by si mal poriadne uvedomiť, 
čo ide stavať, kde a na akom pozemku. Chápem vedenie mesta, že to chce 
vyriešiť, ale ak to predáme, je to príklad negatívny, ale príklad pre ostatných, 
že tiež si to tak môžeme urobiť, ako to urobili títo pred nami.“ 
   Spomedzi štrnástich prítomných poslancov napriek pochybnostiam, ktoré aj 
podľa poslanca Petra Pilipa nikto úplne nevysvetlil, napokon dvanásti poslanci 
predaj pozemku podnikateľovi Ladislavovi Ducárovi napokon schválili. A to 
i napriek tomu, že v Územnom pláne je uvedený ako vodná plocha... Proti 
hlasoval iba Peter Pilip a hlasovania sa zdržal Jozef Popernik. 
  Svidnícke Mestské zastupiteľstvo na svojom septembrovom zasadnutí schválilo 
aj ďalší materiál týkajúci sa podnikateľa Ladislava Ducára. Poslanci schválili 
Zmluvu o spolupráci a zmluvu o nájme medzi mestom Svidník a Ladislavom 
Ducárom. Podnikateľ Ladislav Ducár sa v zmluve zaviazal, že vybuduje na 
časti pozemku pri Reštaurácii Vermex na Centrálnej ulici vo Svidníku oproti OD 
Makos verejné parkovisko s kapacitou 7 parkovacích miest. Parkovisko bude 
po vybudovaní a kolaudácii prevedené do vlastníctva mesta Svidník. Mestské 
zastupiteľstvo vo Svidníku takéto riešenie schválením zmluvy o spolupráci 
odkleplo. Primátorka mesta Svidník podpísala zmluvu o spolupráci, tak ako 
to bolo schválené na zasadnutí MsZ. Zmluva však nie je podpísaná druhou 
zmluvnou stranou. „Stavebný úrad vo Svidníku nedostal  doteraz žiadosť o 
stavebné povolenie s projektovou dokumentáciou a všetkými potrebnými prí-
lohami. Stavebník vzal späť pôvodnú žiadosť o dodatočné povolenie stavby a 
celé konanie prebehne od začiatku v zmysle stavebného zákona a na základe 
žiadosti o stavebné povolenie s aktuálnou projektovou dokumentáciou, všetkými 
potrebnými prílohami a vyjadreniami k stavbe,“ informovala nás PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová a to vyzerá, že celý proces sa zastavil. Podľa 
našich informácií aj kvôli listu z Okresného úradu v sídle kraja, teda z Okresného 
úradu v Prešove, ktorý mal potvrdiť pochybnosti prednesené poslancom Petrom 
Pilipom...                                                                                                       (ps)  

Parkovisko pri niekdajšej „Veveričke“ zatiaľ nebude... téma sa zrejme vráti na stoly poslancov
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  Žiaci II. stupňa základných škôl a stredoškoláci sú doma na 
tzv. dištančnom vzdelávaní už takmer dva mesiace, presne od 
15. októbra. Minulý týždeň to už vyzeralo, že sa do škôl vrátia 
ešte pred Vianocami, no zdá sa, že v prípade väčšiny škôl sa 
tak nestane. 

Školáci z II. stupňa sú doma už od 15. októbra, školy vidia rezervy a nedostatky

  My sme sa s vedením jednotlivých základných škôl v meste Svidník pozreli 
na aktuálnu situáciu, na to, ako prebieha dištančné vzdelávanie v ich škole a 
pýtali sme sa aj na to, ako vnímajú aktuálnu situáciu. 

ZŠ KOMENSKÉHO SVIDNÍK
  V Základnej škole na Komenského ulici vo Svidníku sa na druhom stupni 
dištančným spôsobom vzdeláva 196 
žiakov. Riaditeľka Helena Lacová nás 
informovala, že po úprave opatrení sa 
na II. stupni riadne v škole vzdeláva 
22 až 24 žiakov. 
  „V škole sú žiaci zo sociálne zne-
výhodneného prostredia a žiaci so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. „Podľa nás vo všeobec-
nosti žiaci už mali byť dávno v škole, 
možno aj spolu s I. stupňom. Čím sú 
dlhšie doma na dištančnom vzdelá-
vaní, tým to bude pre všetkých horšie 
po návrate do školy,“ zdôraznila riadi-
teľka Základnej školy na Komenského 
ulici vo Svidníku Helena Lacová s 
tým, že žiaci si odvykli od určitých 
pravidiel, školského režimu, pravidelného učenia sa, ale hlavne chýba kontakt 
so spolužiakmi a učiteľmi. 
  „Najväčšie problémy pri dištančnom vzdelávaní na našej ZŠ sú problémy s 
technikou v rodine, kde je väčší počet detí. Nie všetci žiaci môžu a chcú sa 
pripojiť na vyučovaciu hodinu. Nie všetci zvládli inštaláciu aplikácie Zoom, 
na ktorej prebieha vyučovanie. Taktiež pracujeme na portáli bezkriedy, kde 
sú zadávané žiakom úlohy, zadania....,“ opísala spôsob dištančného vzde-
lávania Helena Lacová a pár slov adresovala aj rodičom žiakov. „Nedá mi 
nepochváliť rodičov, pretože to majú taktiež náročné. Snažia sa a komunikujú 
s učiteľmi, resp. nakupujú kamery, notebooky, pretože doba prináša zrejme 
viac dištančnej formy vzdelávania ako prezenčnej, za čo im patrí ešte raz 
jedno krásne ďakujem. Nie všetci žiaci, ktorí majú možnosť sa vzdelávať 
prezenčne, ju využili. Ako dôvod uvádzajú rodičia obavy o zdravie svojich 
detí,“ dodala Helena Lacová. 

ZŠ KARPATSKÁ SVIDNÍK
  V Základnej škole na Karpatskej ulici vo Svidníku sa dištančným spôsobom 
vzdelávajú všetci žiaci na druhom stupni. Poverený riaditeľ školy Marián Vitko 
pre naše noviny povedal, že nemajú na II. stupni žiakov zo sociálne znevý-
hodneného prostredia, preto sa všetci žiaci vzdelávajú dištančným spôsobom. 
„Rešpektujeme rozhodnutie krízového štábu, že žiaci II. stupňa sa vrátia do 
škôl až po novom roku, avšak sme si vedomí, že dištančné vzdelávanie nikdy 
plnohodnotne nenahradí prezenčnú formu vyučovania,“ podotkol Marián Vit-
ko s tým, že učitelia aj žiaci zvládajú dištančné vzdelávanie, v škole upravili 
rozvrh aj začiatok vyučovacích hodín. Triedni učitelia  komunikujú s rodičmi 
a riešia vzniknuté problémy. 

ZŠ 8. MÁJA SVIDNÍK
  Dištančným spôsobom sa momentálne v Základnej škole na Ulici 8. mája vo 
Svidníku vzdeláva 165 žiakov. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu sa od 16. novembra 2020 mohli do škôl vrátiť a vzdelávať 
sa v malých skupinách žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí 
nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu. 
  „Na našej škole sme sa na ich návrat organizačne pripravili, ale po takmer 
troch týždňoch musím nanešťastie skonštatovať, že z 22 žiakov sa 3 žiaci 
výchovno-vzdelávacieho procesu vôbec nezúčastňujú, a priemerný počet 
týchto žiakov prichádzajúcich do školy je 13. Iba 1 žiak má plnú účasť. Mrzí 
ma to o to viac, že práve títo žiaci si potrebujú najviac vyplniť medzery vo 
vedomostiach,“ povedala riaditeľka Základnej školy na Ulici 8. mája vo Svid-
níku Jarmila Petnuchová a na margo informácií, že žiaci druhého stupňa sa 
do škôl vrátia až v novom roku, povedala: 
  „Osobne som veľmi sklamaná. A myslím si, že nie som jediná. Áno, súhla-
sím s tým, že zdravie a bezpečnosť musia byť vždy na prvom mieste, ale 

myslím si, že ak by sa stanovili určité pravidlá, napr: na báze semaforu mohli 
sme tie dva týždne do Vianoc bezpečne zvládnuť. Dištančné vzdelávanie 
je pomerne náročný proces pre všetky zainteresované strany. Občas zlyhá 
technika, občas je to nezáujem zo strany žiakov. Pedagogickí zamestnanci 
sú tiež „ vyzbrojení“ určitými zručnosťami v oblasti digitálnych technológií. Pri 
dobrej komunikácii a záujme sa dá všetko zvládnuť, ale v žiadnom prípade 
to nenahradí priamy kontakt v triede,“ zdôraznila Jarmila Petnuchová, podľa 
ktorej je situácia v ich škole o to náročnejšia, že majú pomerne veľa žiakov 
z Ladomirovej, kde sa dištančné vzdelávanie zabezpečuje predovšetkým 
prostredníctvom pracovných listov. 
  „Vzhľadom k tomu, že sme túto situáciu zažívali aj v jarných mesiacoch, tak 

sme niektoré nedostatky odstránili a 
neustále pracujeme na tom, aby sme 
dištančné vzdelávanie zdokonaľovali. 
Na záver nám všetkým želám pevné 
zdravie, veľa trpezlivosti vzájomného 
porozumenia a, samozrejme, skorý 
návrat žiakov do škôl,“ uzavrela riadi-
teľka Základnej školy na Ulici 8. mája 
vo Svidníku Jarmila Petnuchová.

CZŠ sv. JURAJA SVIDNÍK
  V Cirkevnej základnej škole sv. Juraja 
vo Svidníku sa na II. stupni dištančne 
vzdeláva 57 žiakov. Sú to všetci žiaci 
II. stupňa, keďže možnosť vzdelávať 
sa priamo v škole zákonní zástupcovia 
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami nechceli využiť. 

„Na otvorenie škôl sme čakali a verili sme, že sa to naplní. Privítali by sme 
akúkoľvek možnosť prezenčného vyučovania v škole, napr. striedanie tried, 
vytvorenie menších skupín. Vieme si predstaviť rôzne modely za dodržania 
epidemiologických požiadaviek,“ uviedla pre naše noviny riaditeľka Cirkevnej 
základnej školy sv. Juraja vo Svidníku Katarína Hrižová, podľa ktorej všetky 
hodiny vyučujú podľa dištančného rozvrhu online a pripojených majú 95 % 
žiakov. „Systém, ktorý sme si nastavili, funguje dobre. Avšak online výučba 
nenahradí prezenčnú. Učiteľom i žiakom chýba osobný kontakt, komunikácia, 
žiaci strácajú motiváciu, základné návyky a podobne. Myslím si, že to bude 
mať obrovský negatívny dopad na rozvoj osobnosti žiakov i celú spoločnosť,“ 
uzavrela riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku Katarína 
Hrižová.                                                             (ps, foto: ilustračný záber)

  Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku v súvislosti s pandémiou 
ochorenia COVID-19 a blížiacimi sa vianočnými sviatkami vyzýva občanov na 
dôsledne dodržiavanie všetkých aktuálne platných vyhlášok Úradu verejného 
zdravotníctva SR.  
  Ak sa predsa rozhodnú občania pre nákupy v nákupných centrách, OR PZ vo 
Svidníku upozorňuje na zvýšenú opatrnosť a pozornosť venovanú osobným 
veciam. Toto obdobie láka vreckových zlodejov, ktorí využívajú sústredenie 
väčšieho počtu osôb, nepozornosť ako aj zhon. V tejto súvislosti Okresné 
riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku, preto občanov upozorňuje na 
nasledujúce skutočnosti:
1. Odkladať si cenné veci do vnútorného vrecka bundy, predného vrecka 
nohavíc a pokiaľ  je to možné v spodnej časti kabeliek. Kabelky si dôkladne 
uzatvoriť a častejšie si ich kontrolovať.
2. Venovať zvýšenú pozornosť bezpečnému uloženiu peňaženiek, pretože 
platobné karty, ktorými sa dá zaplatiť bezkontaktne (bez potreby použitia 
platného PIN kódu) môžu zlodeji po získaní ľahko zneužiť.
3. Počas nákupov v obchodných centrách nenechávať kabelky, príručné tašky 
alebo ruksaky v nákupných košíkoch, najmä keď sa počas nakupovania od 
týchto košíkov alebo košov vzďaľujeme.
  Krádež či strata fi nančnej hotovosti, platobných kariet alebo osobných 
dokladov dokážu nepríjemne narušiť predvianočný čas a spôsobiť problémy, 
ktorým sa pri dodržiavaní vyššie uvedených pravidiel dá vyhnúť.                                                                                  
  Počas sviatkov bude polícia vykonávať nepretržitý výkon služby, preto v 
prípade potreby sa môžu občania kedykoľvek obrátiť na políciu.

 Jaroslav Suvák, riaditeľ

Polícia upozorňuje na opatrnosť 
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   Návrh novej súdnej mapy, podľa ktorej má byť Okresný svid-
nícky súd pričlenená k Okresnému súdu vo Vranove nad Topľou, 
vyvolala nespokojnosť v kraji pod Duklou.  

   Aj počas minulého týždňa sa konalo hneď viacero rokovaní. Stretli sa primá-
tori Svidníka a Stropkova, okresní prednostovia z týchto dvoch miest, petíciu 
ukončili starostovia obcí okresov Svidník a Stropkov a rokovali aj okresní 
koaliční lídri vo Svidníku.

   Za jeden rokovací stôl zástupcov šty-
roch vládnych strán na úrovni okresu 
Svidník pozvala primátorka Svidníka 
Marcela Ivančová. Na rokovanie prišli 
okresní zástupcovia OĽaNO - Oľga 
Krištofová, SME RODINA - Josef 
Vašuta, SaS - Milan Piršč a Za ľudí 
- Vladimír Šandala. Na ich rokovaní 
nechýbali ani prednosta Okresného 
úradu vo Svidníku Michal Iľkanin a ta-
kisto ani viceprimátor Svidníka Michal 
Goriščák. Spoločne si zhrnuli aktuálne 
fakty, zhodli sa, že všetci po svojich 
straníckych linkách skúsia zabojovať 
za svidnícky Okresný súd a dohodli 
sa na tom, že sa stretnú aj na ďalšom 
rokovaní. 

(ps) 

Záchrania svidnícky Okresný súd „koaličníci? 

Okresní šéfovia štyroch vládnych strán - zľava: Josef Vašuta (SME 
RODINA), Milan Piršč (SaS), Oľga Krištofová (OĽaNO) a Vladimír 
Šandala (Za ľudí) - sa stretli na spoločnom rokovaní na pozvanie 
svidníckej primátorky. Spoločne rokovali o snahách zachovať Okresný 

súd vo Svidníku a v pláne majú ďalšie spoločné rokovania

   Na viacerých rokovaniach o súde, napríklad aj minulý týždeň s 
okresnými lídrami koaličných politických strán bol aj prednosta 
Okresného úradu vo Svidníku Michal Iľkanin. My sme sa ho 
pýtali, aké kroky z pozície prednostu Okresného úradu vo veci 
zachovania Okresného súdu vo Svidníku podnikol. 

Okresný prednosta Michal Iľkanin vníma reformu súdnictva 
ako nešťastnú pre región

   „Už druhý týždeň sa na dennom 
poriadku venujem návrhu Reformy 
súdnej mapy, ktorú zo svojej pozície 
vnímam ako veľmi nešťastnú pre 
okresy Svidník a Stropkov. Absolvo-
val som už radu osobných stretnutí 
s predstaviteľmi štátnej správy a s 
poslancami NR SR. Nehovoriac o 
desiatkach telefonátov v tejto veci. 
Spoločne s kolegom prednostom p. 
Harvanom sme rokovali aj s primátor-
kou Svidníka a primátorom Stropkova. 
Taktiež spoločne sme zúčastnili na 
stretnutí s predsedom Okresného 

súdu vo Svidníku a chceli sme poznať, 
samozrejme, aj jeho pohľad na vec,“ 
zdôraznil svidnícky okresný prednosta 
Michal Iľkanin a nás zaujímalo, aké 
kroky ešte v tejto súvislosti plánuje 
podniknúť. „V najbližších dňoch mám 
dohodnuté ďalšie osobné stretnutie s 
poslancami vládnej koalície, ktorí budú 
na východe. Zatiaľ nie je vylúčené, 
že sa nám podarí osobne rokovať aj 
s pani ministerkou. Osud Okresného 
súdu nám všetkým nemôže byť ľa-
hostajný,“ podotkol Michal Iľkanin. V 
súvislosti s Okresným súdom vo Svid-

níku sa však čoraz častejšie hovorí aj 
o Okresnej prokuratúre a takisto aj 
o Okresnom riaditeľstve Policajného 
zboru SR vo Svidníku. Tie by mohli po 
zrušení Okresného súdu takisto, ako 
sa hovorí, ohrozené. Nie sú teda na 
mieste aj obavy zo zrušenia Okresnej 
prokuratúry vo Svidníku a následne 
aj Okresného riaditeľstva Policajného 
zboru SR vo Svidníku? „Čo sa týka 
ostatných zložiek, na ktoré sa pýtate, 
tak odpoveď nám ukáže až čas, ale 
z mojej strany vyvíjam maximálne 
úsilie, aby návrh súdnej mapy dekla-
roval zachovanie Okresného súdu vo 
Svidníku,“ dodal prednosta Okresného 
úradu vo Svidníku Michal Iľkanin. 

(ps)

   Vážení predsedovia a zástupcovia strán OĽANO, SaS, Sme Rodina a Za 
Ľudí.
   Aj napriek tomu, že je adventné a pritom veľmi náročné pandemické ob-
dobie, ako predseda miestneho klubu KDH sa na vás obraciam s prosbou a 
zároveň aj s verejnou výzvou ohľadne aktuálnej situácie zrušenia okresného 
súdu v našom meste. 
   V poslednom období u nás s nevôľou sledujeme výroky ministerky spravod-
livosti, ktoré sa nás a nášho okresu bytostne dotýkajú  a to ohľadne reforiem 
súdnictva a rušenia okresného súdu v našom meste  a  následne zaradenie 
nášho okresného súdu pod Vranovský súd. 
   Náš okres, ako aj naše mesto, je od svojho vzniku skúšané z každej  strany 
a záleží len od nás a našich obyvateľov, ako budeme vedieť tieto skúšky 
zvládať a ako nás navzájom posilnia, pretože aj tu platí pravidlo, že reťaz je 

taká silná aký je silný jej najslabší článok.
   Okresný súd v našom meste bol založený zhruba pred 100 rokmi a je na nás, 
či si ho dáme vziať, alebo nie a následne, čo môžeme očakávať,  ak tento súd 
od nás vezmú....nasleduje polícia, prokuratúra.... Snahy o jeho zrušenie tu už 
boli aj v minulosti a nie len ohľadne súdu, ale aj samotného okresu, polície, 
úradu práce, pôrodnice... Všetko čo sa dá vziať, sa dá aj zachovať a istotne 
je jednoduchšie to riešiť teraz, ako presadiť opätovne, aby tu niečo vzniklo.
   Preto, Vás Vážení predsedovia a zástupcovia vládnych politických strán a 
hnutí, zastupujúcich náš okres, týmto otvoreným listom verejne vyzývam a 
povzbudzujem, aby ste vzali zodpovednosť do svojich rúk tak, ako sa na lídrov, 
ktorí  teraz ťahajú karavanu, patrí. Myslím si, že všetci, v meste a okrese, 
Vám budeme v tejto veci patrične nápomocní. 

Matúš Majda, predseda MK KDH Svidník

Otvorený list predsedom a zástupcom politických strán okresu Svidník, 
ktoré sú súčasťou súčasnej vládnej koalície (OĽANO, SaS, Sme Rodina a Za Ľudí)
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   Kolektív Okresného súdu Svidník spracoval rozsiahly doku-
ment, informácie preto na stránkach Podduklianskych noviniek 
prinášame v skrátenej podobne. Vyberáme niektoré dôležité 
fakty, názory a postoje. 

   Z obsahu návrhu je zrejmé, že 
by k avizovaným zmenám v justícii 
malo dôjsť z nasledovných  (zrejme 
súčasných) dôvodov:
1. Zrušenie rozhodnutí vlády Vladimí-
ra Mečiara z r. 1997 o zdvojnásobení 
počtu súdov, resp. navrhuje sa návrat 
do stavu v r. 1996;
2. Nízka dôvera obyvateľov v súd-
nictvo a s tým súvisiaca korupcia v 
justícii;
3. Nízka kvalita súdnictva a súd-
nych rozhodnutí, netransparentné 
súdnictvo;
4. Sudcovia nie sú špecializovaní, 
preto terajšie rozhodovanie sudcov 
nie je efektívne;
5. Rozdrobené súdy nie sú odolné k 
miestnym väzbám;
6. Pomalé súdne konania;
7. Nefunkčný náhodný výber sud-
cov.
   Tieto nedostatky majú byť odstráne-
né  tým, že sa zväčšia obvody súdov 
z terajších 54 na 30 prvostupňových 
súdov, zníži sa počet odvolacích 
súdov z 8 na 3 a sudcovia sa budú 
špecializovať na určitú právnu oblasť 
(civilná, rodinná, trestná agenda). 
Takisto majú byť zriadené mestské 
súdy v Bratislave a Košiciach a 
správne súdy.
   Okresný súd Svidník je tradičným 
a historicky etablovaným orgánom 
a funguje už desaťročia bez toho, 
aby sa na neho vzťahovali zmeny 
v súdnych mapách uvedených v 
dokumente „Reforma súdnej mapy“ 
(r. 1997, r. 2008), a to aj pre tunajšie, 
veľmi špecifické, podmienky (do-
pravná infraštruktúra, zamestnanosť, 
jazykové, kultúrne a iné špecifi ká). 
Pre tunajší súd teda nie je relevantné 
tvrdenie, že novou súdnou mapou sa 
sleduje návrat do r. 1996, nakoľko 
súd vo Svidníku funguje už roky bez 
prestávky, bez ohľadu na rozhodnutia 
vlády Vladimíra Mečiara a ďalších. 
Okresný súd Svidník v súčasnosti 
vykonáva svoju činnosť v pôsobnosti 
dvoch okresov, a to okresu Svidník a 
okresu Stropkov. 
   Okres Svidník má rozlohu 549,78 
km², žije tu 32 484 obyvateľov a 
priemerná hustota zaľudnenia je 59 
obyvateľov na km² (štatistické údaje 
k 31.12.2019 ). Je špecifi cký najmä 
tým, že sa nachádza na severovýcho-
de Slovenska, v slovensko-poľskom 
pohraničí a v súčasnosti ho tvorí 68 
obcí, z toho 2 so štatútom mesta - 
Svidník a Giraltovce a 66 vidieckych 
obcí. 
   Okres Stropkov má rozlohu 388,98 
km², žije tu 20 637 obyvateľov a 

priemerná hustota zaľudnenia je 53 
obyvateľov na km² (štatistické údaje 
k 31.12.2019 ). Okres Stropkov tvorí 
mesto Stropkov a k nemu priľahlých 
42 obcí.
   Ako je z uvedeného zrejmé, v pô-
sobnosti Okresného súdu Svidník sú 
3 mestá a dovedna 108 vidieckych 
obcí, nachádzajúcich sa na rozlohe o 
výmere 937,76 km², kde žije 53 121 
obyvateľov. Reálne, s prihliadnutím 
na kvalitu verejnej dopravy a ciest 
v tejto oblasti sa z hľadiska prísluš-
nosti súdu, jedná o veľmi rozsiahlu 
spádovú oblasť. Napriek stále rela-
tívne vysokému nápadu, kolektív 42 
zamestnancov súdu veľmi efektívne 
a plynule zabezpečuje výkon justície 
(viď štatistiky zverejnené na webovej 
stránke: justice.gov.sk), čo svedčí o 
tom, že zachovanie existencie tohto 
súdu je nevyhnutné a žiaduce.
   Okresný súd Svidník má 42 za-
mestnancov, a to 9 sudcov (z toho 
predseda a podpredseda tunajšie-
ho súdu), 7 vyšších 
súdnych úradníkov, 6 
tajomníkov senátu, 9 
asistentov senátu, 1 
dozorný úradník, 2 ta-
jomníci informačného 
centra, 1 elektronická 
podateľňa, 1 riaditeľ 
správy súdu, 1 per-
sonalista, 1 účtovník, 
1 správca majetku, 1 
zamestnanec poda-
teľne, 1 súdny doru-
čovateľ a 1 vodič. 
   Tunajšie informačné 
centrum súdu je pre-
ťažené žiadosťami o 
nahliadnutie do spisu, 
a teda vedenie spisu 
v listinnej podobe je 
nevyhnutné. 
   Súdy sú toho času 
viazané na existenciu 
okresov, resp. nieke-
dy pôsobia i v rámci 
viacerých menších 
susedných okresov, 
nakoľko na Slovensku 
je 79 okresov a len 54 
okresných súdov. 
   Navrhovanými zme-
nami v súdnej mape  
sa majú jednotlivé 
okresné súdy spo-
jiť tak, že jednotlivé 
súdy sa už nebudú 
nachádzať v takmer 
každom okrese, ale v 
stanovenom obvode. 
V prípade Okresné-

ho súdu Svidník by sa malo jednať 
o spojenie sa s Okresným súdom 
Vranov nad Topľou, a teda takto no-
vovytvorený obvod by sa mal nazývať 
„Severozemplínsky“ a mal by slúžiť 
občanom okresov Vranov nad Topľou, 
Svidník a Stropkov.
   Zákonom č. 221/1996 Z. z. o územ-
nom a správnom usporiadaní Sloven-
ska je vymedzené, že obce a vyššie 
územné celky sú samosprávnymi 
územnými celkami Slovenskej repub-
liky a je z neho zrejmé, že územný 
obvod vyššieho územného celku je 
zhodný len s územným obvodom kra-
ja. Týmto zákonom bolo zriadených aj 
8 krajov a 79 okresov Slovenska a z 
§ 9 ods. 9 tohto zákona vyplýva, že 
mesto, podľa ktorého je okres pome-
novaný, je sídlom orgánov štátu, ktoré 
pôsobia v jeho územnom obvode, ak 
nie je ustanovené inak.
   Faktom je, že terajšie rozmiestnenie 
jednotlivých okresných súdov má 
viazanosť na existenciu jednotlivých 
okresných prokuratúr, okresných 
riaditeľstiev PZ, jednotlivých notárov 
a i., no aj opačne. Teda pokiaľ rezort 
ministerstva spravodlivosti chce pred-
určovať územné a správne usporiada-

nie Slovenska tak, aby sa ostatné or-
gány štátnej správy (verejnej správy) 
prispôsobili práve rezortu ministerstva 
spravodlivosti a svoje inštitúcie reor-
ganizovali obdobným alebo rovnakým 
spôsobom, domnievame sa, že minis-
terstvo spravodlivosti tak zásadným 
spôsobom prekračuje rámec svojej 
kompetencie. 
   V predloženom materiáli označe-
nom ako „Reforma súdnej mapy“ z 
novembra 2020, konkrétne v časti ve-
nujúcej sa zrušeniu Okresného súdu 
Svidník a pričleneniu jeho obvodu k 
Okresnému súdu Vranov nad Topľou 
(na str. 27-28 predmetného materiálu) 
je potrebné uviesť nasledovné:
   V predmetnom materiáli sa konšta-
tuje, že „medzi nimi premáva denne 
21 spojov (z toho 2 priame) s dĺžkou 
trvania od 1 hodiny 25 minút, prie-
merne 1 hodinu 59 minút. Podmienky 
spojov verejnej dopravy na Slovensku 
sú celkovo veľmi dobré, preto by sme 
mohli nájsť len málo obcí, z ktorých a 
do ktorých by do/z navrhovaného cen-
tra nepremávalo počas pracovného 
dňa menej ako 10 spojov.“
   Toto tvrdenie považujeme za 
mierne zavádzajúce, resp. skresľu-

júce skutočnosť. Z verejne 
dostupných zdrojov (napr. 
www.cp.sk) je možné zistiť, 
že je síce pravdou, že medzi 
mestami Svidník a Vranov 
nad Topľou existujú v prie-
behu dňa 2 priame spojenia, 
avšak je potrebné uvedomiť 
si, že pozornosť je potrebné 
zamerať na spojenia, ktoré 
môžu byť spojeniami zabez-
pečujúcimi účasť osôb na 
úkonoch súdneho konania, 
resp. aj prípravného konania, 
keďže reforma by sa zrejme 
mala dotknúť aj usporiada-
nia sídel orgánov činných 
v trestnom konaní. Tieto sa 
spravidla vykonávajú počas 
pracovnej doby (od rána do 
poobedňajších hodín), a tak 
v prípade, že by sa osoba 
chcela dostať zo Svidníka 
do Vranova nad Topľou v 
ranných hodinách (napr. na 
doobedňajšie pojednávanie), 
môže využiť len jeden priamy 
spoj s odchodom zo Svidníka 
o 06.00 hod. a príchodom do 
Vranova nad Topľou o 7.35 
hod. Druhé priame spojenie 
Svidník - Vranov nad Topľou  
má príchod do Vranova nad 
Topľou až o 13.00 hod. Po 
prihliadnutí na ďalšie „nepria-
me“ spojenia s prestupmi, ak 
by takáto osoba chcela ísť na 
úkon so začiatkom o 09.00 
hod., okrem spomenutého 
ranného priameho spojenia 

Kolektív Okresného súdu vo Svidníku sa vyjadruje k návrhu súdnej mapy
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   „Dnes sme boli s jedným priateľom na menšej túre na Čiernu horu. Boli sme milo 
prekvapení, aký pekný objekt tam vyrástol,“ napísal nám do redakcie Svidníčan 
Ján Kandravý a pokračoval: „Keď som tam 
bol poslednýkrát, po starej rozhľadni zostali 
iba betónové petky. Na naše prekvapenie 
tam stojí perfektne remeselne prevedená 
stavba novej rozhľadne. Klobúk dole pred 
ľuďmi, ktorí v tejto ťažkej dobe dokázali zohnať 
fi nancie a následne realizovať výstavbu novej 
rozhľadne,“ vyslovil poklonu Ján Kandravý zo 
Svidníka, no na vyhliadkovej veži či rozhľadni 
našiel, ako sa hovorí, chybičku krásy. Nebol pritom sám, písali o nej viacerí aj na 
sociálnych sieťach. „Slovo rozhľadňa je odvodené od slova rozhľad, rozhľadať sa, 
ale keď sme vyšli na najvyššiu vyhliadkovú plošinku, ktorá je iba pre dve osoby, 
tak sme mali rozhľad iba po koruny najbližších stromov. Posielam vám fotografi u 
rozhľadne, je ozaj pekná,“ uzavrel svoj postreh Svidníčan Ján Kandravý a my 
sme preto zisťovali bližšie informácie. Starosta obce Rovné Stanislav Viravec 
nám povedal: 
   „Všeobecne platí, že je jednoduchšie niečo skritizovať, ako niečo vytvoriť. Ale 
za obec Rovné, ako realizátora výstavby musím povedať niekoľko faktov. Veža 
na Čiernej hore je prvá veža v okrese Svidník, ktorá má stavebné povolenie. 
Všetky ostatné boli doteraz postavené bez takéhoto povolenia. Na jej realizáciu 
sme mali kvôli príspevku z PSK extrémne malo času. Uvažovať o vyššej sme pre 
vyjadrenie leteckého úradu ani nemali šancu. Napriek tomu je výhľad z tretieho 
podlažia vo výške cca 12 metrov, vyhliadková plošina v streche je na úrovni 14 
metrov a najvyšší bod strechy je vo výške skoro 15 metrov. Po realizácii sa však 
napriek tomu ukázalo, že kvôli rastúcim stromom by si to asi vyžadovalo ešte 
trocha nadstavby. A ešte jedna dôležitá vec. Rozpočet na výstavbu bol projektan-
tom vyčíslený na sumu 40 000 eur. My sme ju postavili len za 12 000 eur. Takže 
nech si každý položí ruku na srdce, či by to za také peniaze dokázal. Napriek 
tomu však za obec Rovné môžem povedať, že určite budeme hľadať riešenie, 
ako výhľad z veže vylepšiť.“ 
   „V pozadí,“ keď to takto môžeme uviesť, výstavby vyhliadkovej veže na Čier-
nej hore je poslanec PSK za okres Svidník Ján Hirčko. Práve on má najväčšiu 

zásluhu na získaní fi nančných prostriedkov. Oslovili sme ho tiež a Ján Hirčko 
nám k tomu povedal: „Nakoľko v celom okrese už nebola žiadna funkčná veža, 

oslovil som starostu obce Rovné, do ktorého katastra patrí miesto 
na Čiernej hore, aby uvažoval o znovupostavení veže. Taktiež som 
mu prisľúbil aj pomoc pri jej fi nancovaní. A tak obec Rovné požiadala 
Prešovský samosprávny kraj a v rámci výzvového projektu jej bol 
poskytnutý príspevok vo výške 9 100 eur. Zvyšné fi nancie použila 
zo svojho rozpočtu a na časť som im prispel aj ja ako poslanec PSK. 
Nakoľko som staval už nie jeden altánok, je pre mňa až neuveriteľné, 
za akú nízku cenu ju dokázali postaviť. No keď som sa bol na ňu 
prednedávnom pozrieť, kontaktoval som starostu, že ten výhľad nie 

je v dostatočnej výške. Dohodli sme sa, že sa na jar k tomu vrátime a tento stav 
budeme riešiť.“ 
   Zo slov Stanislava Viravca a Jána Hirčka je tak zrejmé, že stromami zakrytý 
výhľad z novej vyhliadkovej veže na Čiernej hore môže byť v jari minulosťou. 
Samozrejme, ak to všetky okolnosti a predpisy umožnia.                              (ps)

Ako je to s vyhliadkovou vežou na Čiernej hore?

s odchodom o 06.00 hod., môže 
využiť len jedno nepriame spojenie 
s odchodom zo Svidníka o 06.30 
hod. s prestupom v Giraltovciach a 
príchodom do Vranova nad Topľou 
o 8.20 hod. Prípadný skorší úkon 
(napr. so začiatkom o 8.30 hod.) by 
takáto osoba pri využití uvedeného 
nepriameho spojenia mohla stihnúť 
len s ťažkosťami, keďže je potrebné 
zohľadniť aj presun zo stanice v 
možnom neznámom prostredí do 
budovy súdu, ktorý sa nenachádza v 
bezprostrednej blízkosti stanice. 
   Oveľa zložitejší je spôsob dopravy 
do Vranova nad Topľou z obcí na-
chádzajúcich sa v súčasnom obvode 
Okresného súdu Svidník, čomu sa 
predmetný materiál podrobnejšie 
nevenuje. 
   Z predmetného materiálu vyplýva, 
že jedným z benefitov uvedenej 
reformy má byť aj prerušenie väzieb 
súvisiacich s korupčným prostredím. 
Nie je ale zrejmé, ako sa takýto cieľ 
naplní, keď pri tak nízkej frekvencii 
spojov nie je vylúčené, že zamestnan-
ci súdu cestujúci do práce a z práce 
budú cestovať v autobuse (resp. 
čakať na prípoj) spolu s účastníkmi 
konania.   
Ako je konštatované aj v predmetnom 
materiáli, medzi okresmi Svidník 

a Vranov nad Topľou (no platí to 
aj pre okres Stropkov, ktorý patrí v 
súčasnosti do obvodu Okresného 
súdu Svidník) nie je žiadne priame 
ale ani nepriame vlakové spojenie 
(okresy Svidník a Stropkov nemajú 
vybudovanú žiadnu železničnú trať), 
a preto sa vyššie uvedené týka len 
spojení autobusových. 
   Omnoho lepšie dopravné 
spojenia však nie sú ani spoje 
medzi obcami v okrese Svidník 
a Stropkov a Bardejov, Prešov, 
Humenné atď.
   Je potrebné pripomenúť, že 
už pri pohľade na navrhovanú 
súdnu mapu je evidentné, že 
prakticky celé severovýchodné 
Slovensko by nemalo mať žia-
den okresný (ev. obvodný) súd (najse-
vernejším súdom má byť Okresný súd 
Prešov). Už len z takéhoto bežného 
pohľadu sú teda evidentné vysoké 
vzdialenosti z periférnych častí se-
verovýchodného Slovenska do sídel 
navrhovaných obvodov súdov, čo 
znemožní účastníkom prístup k súdu. 
Naopak, v južnejších okresoch Slo-
venska by malo byť viac „obvodných 
súdov“ nachádzajúcich sa  relatívne 
blízko seba.
   S poukazom na všetky tu uvedené 
skutočnosti sme presvedčení o tom, 

že konanie súdu  nebude rýchlejšie, 
kvalitnejšie ani transparentnejšie. 
   Výkon justície neznamená len „súd“. 
Pokiaľ by sa novej súdnej mape pri-
spôsobili aj ďalšie ústredné orgány 
a vo Svidníku by tak bola zrušená 
napr. okresná prokuratúra alebo OR 
PZ, malo by to vplyv na celé mesto 
Svidník a na túto regionálnu oblasť 

dvoch okresov, pričom by to bolo 
likvidačné pre miestne reštaurácie, 
obchody, služby atď. 

SLOVO NA ZÁVER 
   Samotná myšlienka zmeny súdnej 
mapy možno nie je nesprávna, len 
je aktuálne veľmi nekoncepčne a 
nelogicky vypracovaná a nám pred-
stavená. 
   Záverom si dovoľujeme uviesť, že 
k zrušeniu niektorých súdov, vrátane 
tunajšieho, je skutočne nevyhnutné 
pristupovať veľmi individuálne. V 
relácii rádia Expres dňa 27.11.2020 

p. ministerka spravodlivosti SR uvie-
dla, že celú mapu chce sfunkčniť do 
polovice roka 2022 a svoje unáhle-
nie odôvodnila tým, že jej „funkčné 
obdobie je iba 4-ročné a rámci tohto 
obdobia to chce stihnúť“ a potom? S 
ohľadom na všetky vyššie uvedené 
skutočnosti si Ministerstvo spravod-
livosti SR dovoľujeme požiadať o 

prehodnotenie celej „nevyhnut-
nosti“ súdnej mapy, eventuálne o 
prehodnotenie nevyhnutnosti SM 
v takom rozsahu, ako je v návrhu 
uvedené, pretože táto reforma je 
zjavne „šitá horúcou ihlou“ a na 
takto „ušité“ doplatia napokon vždy 
len ľudia -  verejnosť i zamestnan-
ci. Je totiž ľahko predvídateľné, že 
takýmito netaktickými postupmi 

začne justícia čoskoro zlyhávať, a 
to napríklad aj pre personálne pod-
dimenzovanie. Nepovažujeme teda 
za šťastné takéto „skúšanie“, či sa 
nová súdna mapa osvedčí alebo nie, 
ale máme za to, že rozhodnutia v 
takýchto zásadných otázkach je po-
trebné maximálne zvážiť a dôsledne  
konzultovať s tými, ktorých sa takéto 
zmeny týkajú, aby skutočne nedošlo 
k ireverzibilným alebo ťažko odstrá-
niteľným následkom, ktoré sa budú 
konvalidovať celé roky. 
Kolektív Okresného súdu Svidník

Kolektív Okresného súdu vo Svidníku sa vyjadruje k návrhu súdnej mapy
Spravodajstvo 
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  V Stropkove úspešne ukončili jeden z najvýznamnejších pro-
jektov zameraných na podporu a rozvoj cestovného ruchu za 
posledné desaťročia. Už čoskoro budú môcť prví návštevníci 
vstúpiť do zrekonštruovanej veže rímskokatolíckeho kostola Naj-
svätejšieho Tela a Krvi Kristovej zo 16. storočia. Ide o najvyššiu 
a historicky najcennejšiu stavbu v meste i širokom okolí. 

Kostolná veža je hotová, verejnosti ju sprístupnia po uvoľnení opatrení

  „Prípravy na rekonštrukciu, ktorej cieľom bolo sprístupniť kostolnú 
vežu verejnosti začali ešte pred štyrmi rokmi. Po odsúhlasení zámeru 
rímskokatolíckou farnosťou ako vlastníka stavby a posúdení zamýšľané-
ho projektu pamiatkovým úradom nasledoval architektonicko-historický 
výskum a spracovanie projektovej dokumentácie. Posledným krokom 

bolo nájsť potrebné zdroje na rekonštrukciu,“ vysvetlil 
primátor Stropkova Ondrej Brendza. 
  Dodal, že išlo o náročný projekt, keďže kostol je Národ-
nou kultúrnou pamiatkou a významná časť rekonštrukcie 
viac ako 50 metrov vysokej veže zahŕňala aj reštaurá-
torské práce. Nevyhnutná preto bola úzka spolupráca s 
Pamiatkovým úradom v Prešove, pričom primátor ocenil 
vysokú profesionalitu i ústretovosť tamojšieho kolektívu. 
„Reštaurované boli ostenia okien, dverí a portálov 
v interiéri, ako aj podlaha na ochodzi veže. Niektoré 
prvky bolo potrebné obnoviť umelecko-remeselným 
spôsobom. Veľa sme pri obnove čerpali aj z dobových 
dokumentov i zachovaných fragmentov niektorých 
poškodených interiérových prvkov. Náročná bola aj 
obnova renesančných kamenných stĺpov na ochodzi, 
ktoré boli pri poslednej rekonštrukcii nešetrne dopl-
nené novodobým murivom a pálenými tehlami. Táto 

časť si vyžadovala aj posúdenie statika, do akej miery a či vôbec ich 
bude možné odkryť a zreštaurovať,“ priblížil O. Brendza. 

  V rámci polročnej rekonštrukcie bola kompletne vymene-
ná elektroinštalácia a namontované nízkoenergetické LED 
svietidlá. Nanovo osvetlili ciferník vežových hodín a opravili 
hodinový stroj. Obnovili tiež drevené podlahy a staré nestabilné 
rebríky nahradili drevenými schodiskami. Citlivým spôsobom 
boli ošetrené a doplnené vnútorné omietky so zachovaním do-
bových nápisov. Vymenené boli aj okenné lamelové zvučnice 
zvonov. Pri rekonštrukcii dbali na to, aby bol interiér zachovaný 
v pôvodnom stave a minimalizoval sa počet moderných prv-
kov. „Unikátnym riešením je odstránenie časti stropu na 
najvyššom podlaží, jeho presklenie a nasvietenie viac ako 
20 metrov vysokého krovu veže. V rámci Slovenska ide o 
prvú historickú stavbu, ktorá ponúka pohľad do svojich 
útrob. Z veže je rovnako prístupný a osvetlený vstup nad 
klenby a krov samotného chrámu,“ opísal primátor. 
  Na budúci rok plánujú na jednotlivých podlažiach zriadiť malé 
muzeálne expozície a pri príležitosti ofi ciálneho otvorenia 
uložia do jej útrob časovú schránku.  
Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli bezmála 160 tisíc 
eur, z čoho 60 tisíc tvorila dotácia z Úradu vlády SR, zvyšok 

uhradilo mesto z vlastného rozpočtu. Prví návštevníci by mohli do veže vstúpiť 
po schválení prevádzkového poriadku a uvoľnení aktuálnych protipandemic-
kých opatrení.                                 Peter Novák, hovorca mesta Stropkov 
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  Na sklonku novembra, presne 27. novembra 2020 nás vo veku 84 
rokov navždy opustil Ján Grega. Na tohto človeka, túto výraznú 
osobnosť, spomíname aj týmto článkom.      

Spomíname na Jána Gregu, rodáka z Nižnej Písanej 

MÍNA VYBUCHLA POD JEHO 
NOHAMI, PRESTAL VIDIEŤ SVET 

  Ján Grega sa narodil 6. marca 1936 
v rodine chudobného roľníka v malej 
obci Nižná Písaná, v okrese Svidník, 
ktorá sa rozprestiera v oblasti Údolia 
smrti v kraji pod Duklou. Ako 6-ročný 
začal navštevovať školu v rodnej obci, 
kde absolvoval prvú triedu obecnej 
školy. Jeho ďalšia návšteva školy bola 
prerušená vojnovými udalosťami a 
prechodom frontu v tomto kraji.
  Na prelom rokov 1944 a 1945 vo svo-
jej rodnej dedine Janko Grega nikdy 
nezabudol a všetky udalosti tohto 
obdobia sa mu nezmazateľne vryli 
do jeho pamäti. V tomto období sa tu 
odohrala najväčšia a najkrvavejšia 
tanková bitka na území vtedajšieho 
Československa, ktorá sa zapísala 
významne do dejín 2. svetovej vojny. 
Len na území jeho rodnej obci padlo 
v boji proti nemeckej armáde vyše 
1150 príslušníkov Červenej armády 
a nemenej príslušníkov nemeckého 
Wermachtu. 
  Počas urputných bojov o každý me-
ter územia zem doslova horela a bola 
presiaknutá krvou padlých vojakov. 
Bola celá čierna a posiata množstvom 
kráterov po vybuchnutých tankových 
strelách, delostreleckých granátoch a 
leteckých bômb. Jankova rodná obec 
vtedy doslova zmizla z povrchu zeme. 
Po skončení vojny sa obyvatelia Jan-
kovej rodnej obce vrátili z evakuácie 
a začali si budovať nové príbytky a 
život sa postupne začal vracať do 
starých koľají. 
  Napriek tomu, že zbrane prestali 
rinčať, všade okolo číhala smrť v 
podobe nevybuchnutej munície, mín 
a granátov. Jedna z protipechot-
ných nemeckých mín 1. septembra 
1945 vybuchla pri hrabaní sena pod 
Jankovými nohami a odvtedy úplne 
prestal vidieť svet, keď ho črepiny 
trvalo pripravili o zrak, poškodili mu 
tvár, amputovali prsty na rukách, pri 
čom nepoškodené ostali iba jeho oba 
malíčky. Po náročnej liečbe a trojroč-
nom rozmýšľaní čo robiť ďalej, ako 
ďalej žiť, rozhodol sa navštevovať vý-
chovno-vzdelávaciu inštitúciu - Štátny 
ústav pre slepcov v Levoči. 

DRŽAL KROK SO SPOLUŽIAKMI 

  Po príchode do ústavu v septembri 
1948 bol zaradený do 4. triedy ná-
rodnej školy. Mal čo robiť, aby držal 
krok so svojimi spolužiakmi. Jeho 
triednym učiteľom bol Štefan Šoltés 
allias Krešo zo Šerveka, pod ktorého 
starostlivým vedením sa veľmi rýchlo 

naučil Braillovu abecedu a postupne 
začal čítať texty v bodovom písme. 
V priebehu pol roka už stačil napre-
dovať v učení so mojimi spolužiakmi, 
ktorí mali oproti nemu výhodu, že už 
absolvovali v ústave tri triedy. 
  Po prázdninách, na začiatku škol-
ského roku v septembri 1949 sa 
dozvedel, že nebude absolvovať 5. 
ročník, ale že má ísť do prvej triedy 
strednej školy, čo bolo preňho veľké 
prekvapenie, a tak z obavami začal 
nový školský rok. 
  Po pol roku však už jeho meno bolo 
na školskej nástenke ako najlepšieho 
žiaka a asi preto bol preradený do 
druhého ročníka. Veru že, nikdy si ne-
predstavoval takýto „raketový nástup“ 
a z uvedených dôvodov ani nemohol  
dostať vysvedčenia z piateho ročníka 
národnej školy a z prvého ročníka 
strednej školy. Ďalšie štúdium v 3. a 4. 
ročníku, vrátane záverečných skúšok 
ukončil s prospechom 1,00. 
  Jankove ďalšie kroky v štúdiu viedli 
do Gymnázia v Levoči, keď túto 
jeho snahu o ďalšie vzdelávanie sa, 
významne podporovali jeho triedny 
učiteľ Jozef Kišš, Štefan Šoltés ako aj 
samotný vtedajší riaditeľ strednej ško-
ly Ján Šoltés. Úspešné  absolvovanie 
štúdia na Gymnáziu ukončené maturi-
tou  ho motivovalo k štúdiu na vysokej 
škole. Prijímacie pohovory  so štyroch 
predmetov vykonal na výbornú ale na-
stali problémy so samotným prijatím, 
nakoľko pedagógovia sa obávali ako 
bude mladý úplne nevidiaci študent 
zvládať náročné štúdiu. 
  Ich obavy sa však rozplynuli po 
Jankovom úspešnom absolvova-
ním prvého semestra. Štúdium na 
Právnickej fakulte UK v Bratislave  
ukončil promóciou 1.júla 1961. Zís-
kané vedomosti chcel Janko Grega 
odovzdávať ďalším mladým ľuďom, 
preto sa rozhodol, pôsobiť ako vy-
sokoškolský pedagóg, čo sa mu aj 
podarilo. Po ukončení vysokej školy 
nastúpil do zamestnania ako asistent 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. 

PRVÝ NEVIDIACI 
NA SLOVENSKU 
AKO PEDAGÓG 

NA VYSOKEJ ŠKOLE 
  
  V tejto funkcií bol vôbec ako prvý 
nevidiaci na Slovensku, ktorý vykoná-
val pedagogickú činnosť na vysokej 
škole. Popri pedagogickej práci sa 
venoval externej vedeckej ašpirantúre 
(dnes doktoranske štúdium) a v roku 
1972  úspešne obhájil kandidátsku 
dizertačnú prácu a získal vedecký 

titul kandidát vied, ako prvý nevidiaci 
na Slovensku. Ešte predtým získal 
v roku 1967 akademický titul doktor 
práv - JUDr., po vykonaní rigoróznej 
skúšky z medzinárodného práva. V 
roku 1979 na základe habilitačného 
konania ho Ministerstvo školstva 
SSR na návrh vedeckej rady UPJŠ v 
Košiciach menovalo docentom. 

ÚSPECH V PEDAGOGICKEJ 
AJ VEDECKEJ PRÁCI 

  
  Za úspešnú pedagogicko-vedeckú 
prácu bolo Jánovi Gregovi udelené 
rektorom UPJŠ čestné uznanie a 
bol ocenený pamätnou striebornou 
medailou UPJŠ. Dekan Právnickej 
fakulty mu udelil Pamätnú medailu 
Právnickej fakulty UPJŠ a Minister-
stvo školstva ocenilo jeho dlhoročnú 
prácu vyznamenaním Zaslúžilý pra-
covník rezortu Ministerstva školstva 
a druhým najvyšším pedagogickým 
vyznamenaním Zaslúžilý učiteľ. 
  Počas svojho štúdia a zamestnania 
sa aktívne angažoval aj v hnutí invali-
dov, a to najmä v hnutí nevidiacich. 
  Vykonával rôzne funkcie na miest-
nej a celoštátnej úrovni. Stal sa 
predsedom Základnej organizácie 
v Košiciach, členom predsedníctva 
Krajského výboru Zväzu Česko-
slovenských invalidov v Košiciach, 
členom ÚV ZČSI. Po organizačných 
zmenách vo vnútri ZČSI bol v r. 1969 
zvolený  za predsedu Slovenského 
zväzu nevidiacich a v tejto funkcii 
pôsobil do r. 1974. Ako čelný predsta-
viteľ v hnutí nevidiacich sa podieľal na 
výstavbe účelovej budovy Slovenskej 
tlačiarne nevidiacich v Levoči, Výrob-
ného družstva nevidiacich (Obzor v 
Levoči) a na založení rehabilitačného 
strediska pre zrakovo postihnutých a 
slepeckého múzea v Levoči.  
  Za vykonanú prácu v hnutí invalidov 
bol ocenený zlatým, strieborným a 

bronzovým odznakom I. stupňa ZČSI. 
Za zásluhy na poli medzinárodnej 
spolupráce nevidiacich a telesne 
poškodených, ktorej sa intenzívne 
venoval, bol ocenený napr. pamätnou 
medailou za zásluhy Českým zväzom 
nevidiacich a slabozrakých a medai-
lou Poľského zväzu veteránov druhej 
svetovej vojny.

ODDANÁ MANŽELKA EVA 
 
   Žiada sa uviesť, že jeho neúnavná 
práca by nepriniesla také výsledky 
bez účinnej pomoci jeho oddanej 
manželky Evy, ktorá mu bola vždy 
veľkou životnou i pracovnou oporou 
a s ktorou má dvoch synov. Jeho 5 
vnučiek a jeden vnuk mu na zaslú-
ženom dôchodku vypĺňali jeho voľný 
čas a radosť zo života.

DOKUMENTÁRNY FILM 
ROZHOVOR 

  Na záver je potrebné uviesť, že život, 
štúdium a práca Jána Gregu, absol-
venta Štátneho ústavu pre slepcov 
v Levoči bol zaujímavým spôsobom 
zvečnený na fi lmovom páse. 
  V roku 1963 národný umelec 
Štefan Uher napísal fi lmový scenár 
k dokumentárnemu filmu pod ná-
zvom Rozhovor, ktorý v tom istom 
roku natočil štáb  dokumentárneho 
krátkometrážneho filmu Bratislava 
pod réžiou Otakara Krivánka. Tento 
dokument zhliadli diváci  vo všetkých 
kinách na Slovensku. V roku 1964 na 
Medzinárodnom festivale krátkych 
dokumentárnych fi lmov v Lipsku za 
účasti 52 štátov, získalo toto dielo 
hlavnú cenu mesta Lipska, na festi-
vale v Oberhausene získal fi lm cenu 
vysokých škôl umeleckých a v Karlo-
vých Varoch čestné uznanie. 
  Dodnes sa fi lm využíva ako vzdelá-
vacie pomôcka pri výučbe špeciálnej 
pedagogiky. Z literatúry o filmovej 
kultúre sa dozvedáme, že to bol jeden 
z najúspešnejších fi lmov v 60-tych 
rokov z tejto oblasti. 
  Na záver citát z jednej z mnohým 
kritík k fi lmu, ktorej autorom je V. Kočí: 
„Dramatické jadro fi lmu Rozhovor 
spočíva v zápase nevidiaceho o 
povolanie, ktoré si zvolil a ktoré si 
doslova od života vybojoval. Film 
nie je ladený ako prejav ľútosti 
nad nešťastníkom, nie je natura-
listickým dokumentom o hrôze 
zmrzačenia. 
  Naopak, ide o apológiu silnej vôle, 
o oslavu intelektu, ktorý premáha 
a víťazí nad najtragickejšími ži-
votnými hendikepmi. Ide o hlboko 
humánny príbeh o človeku - pre-
možiteľovi seba samého“. 

 (pn)
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  ŽIVOTA KNIHA ZAVRELA SA, 
  PÍSANÁ SRDCOM, KRVOU ZO ŽÍL.
  ZÁPIS V NEJ ZLATÝM PÍSMOM HLÁSA,
  ŽE  MICHAL ŠANDALA ČESTNE ŽIVOT DOŽIL.              
  NECH JEHO TELO V SLOVENSKEJ RODNEJ 
  HRUDE V POKOJNOM SPÁNKU ODPOČÍVA.
  V PAMÄTI NAŠEJ ŽIARIŤ BUDE 
  PAMIATKA JEHO STÁLE ŽIVÁ.

Posledné „ZBOHOM“ nášmu susedovi, priateľovi, spolupracovníkovi, 
ale predovšetkým milovanému otcovi, dedkovi a láskavému človeku - Michalovi Šandalovi   

  Dňa 19.11.2020 sme s manželkou s pocitom hlbokého smútku a úprimnej 
účasti vzdali poslednú úctu a vďaku vzácnemu a úprimnému človekovi, nášmu 
rodinnému priateľovi Michalovi Šandalovi. Smútočný obrad sa konal podľa 
zvyklostí pravoslávnej cirkvi, pričom boli dodržané všetky príkazy a pokyny, 
súvisiace s pandémiou Covid 19 a vykonal ho duchovný Ján Sovič. Správa o 
jeho úmrtí prišla ako úder blesku a bolestne sa nás dotkla. 
  Nebohý Michal Šandala sa narodil 21.11.1937 v obci Gerlachov v Barde-
jovskom okrese. Pochádzal z maloroľníckej rodiny. Po ukončení 8-ročnej 
základnej školy sa vyučil za zákazkového krajčíra. Po vyučení bol prijatý do 
OZKN, závod Svidník, ako krajčír. Vlastne takmer celý jeho život bol spätý 
s OZKN vo Svidníku. Michal bol veľmi svedomitý a zodpovedný človek a už 
počas práce si doplnil maturitné vzdelanie, ale to nebolo všetko. 
  Chcel sa neustále vzdelávať, aby bol osožný a nápomocný v práci, preto 
svoje vedomosti neustále  doplňoval a vyštudoval aj Pedagogického minimum, 
posledné trojročné štúdium v rámci rezortu Ministerstva priemyslu ČSSR, ktoré 
zavŕšil získaním diplomu a titulu „dpt.“ Tým, že sa jeho pracovné možnosti roz-
šírili, v OZKN Svidník najskôr od krajčíra postúpil na technickú kontrolu, potom 

na vrchného majstra na SOU odevnom, neskôr na personálneho námestníka 
OZKN. Neskôr pôsobil ako riaditeľ SOU odevného vo Svidníku.
  Za svoje mimoriadne pracovné nasadenie a skvelé pracovné výsledky bol 
držiteľom rôznych rezortných vyznamenaní.
  Keď sme sa s manželkou presťahovali kvôli pracovným povinnostiam do 
Svidníka, stali sme sa susedmi rodinky Šandalových. Nebohý Michal mal 
manželku Helenku, s ktorou mali a vychovali spoločne 3 deti, synov Vlada, 
Jara a dcéru Alenu. 
  Boli to krásne roky susedského spolužitia a my, rovnako aj naše deti, máme 
s deťmi nebohého Michala veľmi dobré, priateľské vzťahy. Venoval sa man-
želke a deťom každú voľnú chvíľu. Bol zásadovým a spravodlivým otcom 
a milujúcim manželom. Životnú ranu im do rodiny priniesla smrť manželky 
a matky ich detí - Helenky, ktorá zomrela pred 27 rokmi. Mal to po jej smrti 
ťažké, ale nevzdal sa. 
  Roky neúprosne „bežali“, ale naše stretnutia neochabli a neskončili sa ani 
po našom odchode zo Svidníka, najskôr do Moskvy a potom do Prešova, 
kde žijeme v súčasnosti. Každé životné jubileá sme sa stretávali, spomínali, 
spievali a vtipkovali. Michal vedel výborne rozprávať vtipy. Naposledy sme 
sa spoločne stretli v Prešove, na oslavách životného jubilea mojej manželky 
Julky, ktorá oslávila 80-tku, pred 2 rokmi. 
  Michal, priateľ náš, so srdcom preniknutým žiaľom smútime za Tebou a 
obraciame sa na Tvojho Spasiteľa Isusa Christosa s prosbou, aby Ťa uviedol 
do večnosti, na miesto svetla, blaženosti a pokoja. 

ČESŤ JEHO PAMIATKE! VIČNAJA JOMU PAMJAŤ!           

So smútkom na duši a so slzami v očiach, ale v mysli navždy spolu.     
Štefan a Júlia Jendrušovi  

Kto daroval krv?   
  V stredu 2. decembra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svid-
níckej nemocnice darovať krv 32 bezpríspevkových darcov: 
  František Haniš (11), Miroslav Fuchs (18), Ján Marchevský (4), Peter Dem-
janovič (prvodarca), Klaudia Hladoniková (7), Slavomír Ivančo (23), Ján Vageľ 
(41), Jozef Michalko (10), Michal Mihaľ (97), Štef Teraz (44), Ľubomír Vorobeľ  
(15), Peter Hubáč (51), Stanislav Čabala (38), Marián Vatraľ (37), Tomáš Sabol 
(12), Peter Sokol (64), Daniel Sokol (prvodarca), Adam Popovec (13), Dalibor 
Dudáš (21), Matúš Kozák (12), Vasiľ Sydorčuk (51), Mikuláš Maťaš (7), Bria 
Mikula Maťaš (8), Tobiáš Maťaš (5), Ján Hirčko (6), Eva Hirčková (prvodarca), 
Róbert Paňko (14), Peter Karašinský (prvodarca), David Demjan (21), Andrea 
Stašová (3), Michal Homza (9), Miroslava Ľuľová (10). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

inzercia 
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Čo premieta Kino Dukla?
PRE BALÍK PRACHOV

Piatok 11. decembra 2020 
o 19. hodine 

  Réžia: Mark Williams  •  Hrajú: Liam 
Neeson, Kate Walsh, Jeffrey Donovan, 
Jai Courtney, Anthony Ramos
Príbeh profesionálneho bankového 
lupiča, ktorý sa kvôli láske chce sám 
udať polícii a zapletie sa do násilného 
konfliktu s dvomi skorumpovanými 
agentami FBI. Tí ho plánujú obrať o jeho 
ulúpené peniaze.
  Rok výroby: 2020, dátum lokálnej 
premiéry: 15. október 2020, krajina pô-
vodu: USA, triler, akcia, české titulky, 
99 minút, vstupné: 5 eur 

***
NIGHTLIFE

Sobota 12. decembra 
o 19. hodine 

Jedna noc. Jedno rande. 
More problémov...

Hrajú: Elyas M´Barek, Frederick Lau, 
Palina Rojinski
  Čo všetko sa môže stať počas jednej 
noci a jedného rande, ktoré sa začalo 
tak romanticky a nádejne? Skoro všetko. 
Sériu bláznivých situácií zažíva v novej 
komédii Nightlife Elyas M´Barek, známy 
z trilógie Fakjú pán profesor a komédie 
Takmer dokonalé tajomstvá.
  Život barmana Mila je jeden nekonečný 
žúr. Užíva si párty, zábavu, kamošov, 
dievčatá - každý večer, iba v trochu 
inom poradí. Milo žije v noci a na plný 
plyn. Občas, keď náhodou zahliadne 
obyčajný život, ktorý vedú ľudia cez 
deň, mu napadne, či už nie je načase 
trochu pribrzdiť. A potom to príde... Milo 

sa zamiluje. Zhodou mnohých náhod stretne Sunny, ženu svojho života, a 
dokonca sa mu podarí pozvať ju na rande. Pri prvom stretnutí zapôsobil a 
teraz má jeden večer na to, aby sa zamilovala aj ona a neodišla za prácou 
až do Ameriky.
Ale okrem toho, že má šancu zmeniť svoj život a získať ženu snov, má Milo aj 
trochu uleteného kamoša Renza - bezstarostného, nezodpovedného chaotika. 
A tak presne v okamihu, keď sa dôležité rande začne dobre vyvíjať, objaví sa 
Renzo a celý večer naberie úplne iný smer. Divoký, nečakaný, plný ostrých 
zákrut a nárazov. Renzo, ktorý má v pätách polovicu berlínskeho podsvetia, 
strhne Mila a Sunny na zbesilú jazdu nočným mestom. Ich rodiaca sa láska sa 
aj napriek tomu zdá byť neotrasiteľná, obidvaja ale musia toto rande najskôr 
prežiť. Berlín ešte nikdy nebol taký zábavný...
  Elyas M´Barek sa stal komediálnou hviezdou svetového formátu a jeho fi lmy 
plnia kiná v Nemecku aj u nás. V novej snímke Nightlife sa navyše znovu 
stretáva pred kamerou s Frederickom Lauom zo spoločnej extrémne úspešnej 
komédie Takmer dokonalé tajomstvá.
  Rok výroby: 2020, dátum lokálnej premiéry: 22. október 2020, krajina 
pôvodu: Nemecko, romantický, komédia, 111 minút, český dabing, 
vstupné: 5 eur 

***
MAČKY A PSY 3: 
LABKY NA TO!

Nedeľa 13. decembra 
o 15. hodine 

  Mačka Gwen a pes Roger, ktorí za-
chraňujú svet bez toho, aby to ľudia 
kedy zistili. Dlhoročný mier medzi 
psami a mačkami je však ohrozený, 
keď zlodušský papagáj zistí, ako 
manipulovať frekvencie, ktoré počujú 
práve len tieto dva živočíšne druhy. 
  Podarí sa našim hrdinom poraziť 
zákerného operenca, alebo sa mu 
podarí krehké medzidruhové prímerie 
rozbiť?
  Rok výroby: 2020, dátum lokál-
nej premiéry: 10. december 2020, 
Krajina pôvodu: USA, slovenský 
dabing, rodinný, akcia, komédia, 
vstupné: 5 eur  

  Na predvianočný trh prichádza zaujímavá publikácia mesta 
Stropkov. V spolupráci s tamojšou rodáčkou Martou Szattlerovou 
vydali knihu Stropkovská čítanka alebo prechádzky Stropkovom 
v čase. 

Nová publikácia o Stropkove prináša texty Mateja Bela i P. O. Hviezdoslava

  Ide o zborník textov, ktoré o meste vznikli od 18. storočia po súčasnosť. 
„V Stropkovskej čítanke sa vedľa seba stretávajú 
autori z rôznych období, samozrejme, odrazí sa 
to predovšetkým v obsahovej i žánrovej pestrosti 
jednotlivých príspevkov. A predovšetkým v ich 
originalite, lebo väčšinu z nich spoznajú čitatelia 
prvýkrát v pôvodných autorských i prekladových 
textoch. Stretávajú sa tu známi spisovatelia, bás-
nici, dramatici, ale aj historici, učenci, divadelníci, 
novinári, výtvarník, architekt... čo si poznačili o 
meste, keď tu prežili časť svojho života alebo ho 
len párkrát navštívili, či ním iba prechádzali, na 
chvíľu sa zastavili,“ priblížila autorka knihy M. Sza-
ttlerová, ktorá má za sebou takisto bohatú publikačnú 
i tvorivú činnosť. 
  Na viac ako 300 stranách sa dočítame, ako malé mestečko v minulosti 
zaujalo osobnosti ako P. O. Hviezdoslav, Matej Bel, Ján Beňko, Mór Jókai, 
Peter Jaroš či autora prvej monografi e o Stropkove Ede Unghváryho. Jedným 
z cieľov vydavateľa a autorky bolo, aby vďaka novej knihe zabudnuté ožilo a 

poskytlo súčasníkom mozaiku niekedy zaznávaného, inokedy zabúdaného, 
ale v každom ohľade významného mesta na severovýchode Slovenska. 
„O histórii nášho Stropkova sa veľa popísalo. Venovali mu pozornosť 
mnohé významné osobnosti nielen nášho mesta, ale aj veľké osobnosti 
histórie Rakúsko-Uhorska, Československa i samostatného Slovenska, 
písali o ňom i obyčajní, prostí ľudia z davu. Naša čítanka poukazuje na 

významný charakteristický fakt, a síce: Stropkov 
je malé a skromné mesto svojou rozlohou, počtom 
obyvateľov, ale veľké a bohaté svojou jedinečnou 
históriou, veľké a bohaté na významné osobnosti, 
ktoré odtiaľ pochádzajú a ktoré svojím životným 
príbehom potvrdzujú výnimočnosť Stropkova,“ 
povedal primátor Ondrej Brendza. 
  Pripomenul, že mesto bolo ťažko skúšané v minulosti, 
na druhej strane je hrdé na prítomnosť a pevne verí, že 
bude úspešného aj v budúcnosti. „Som presvedčený, 
že tak, ako je výnimočné naše mesto, výnimočným 
je aj toto spoločné dielo všetkých autorov, ktoré 
zostane pre generácie nasledujúce po nás,“ dodal 
O. Brendza. 

Kniha bola podporená z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja prostred-
níctvom Výzvy predsedu PSK pre rok 2020. Aktuálne ide už o desiatu knižnú 
publikáciu o Stropkove vydanú za posledné štyri roky. 

 Peter Novák, hovorca mesta Stropkov 
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Osud je krutý, nevráti, čo vzal.
Zostali iba spomienky, v srdci žiaľ.

Už niet návratu a ani nádeje, 
len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie. 
Kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať,

spokojný spánok Ti priať a s úctou spomínať.

10. decembra 2020 si pripomíname 10 rokov, 
odkedy nás navždy opustil náš milovaný

manžel, otec a dedko
Jozef BILANČÍK zo Svidníka

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

manželka Paulína, dcéra Emília a syn Jozef s rodinami

    SPOMIENKA

    SPOMIENKA
More lásky si so sebou vzal, hory bolesti si zanechal,
prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas, 
spomienka na Teba zostáva v nás. 

12. decembra 2020 uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustil náš drahý 

manžel, otec a dedko
Peter CERULA zo Stročína

Pri spomienke na Teba bolesť neutícha,
 v nás deťoch však aj Tvoj život ďalej dýcha. 

Keď fúka vietor, slniečko svieti, 
aké je ťažké uvedomiť si, že už niet otca pre svoje deti.

S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, syn Jaroslav, 
dcéra Monika, zať Petr a vnúčatá  

    SPOMIENKA
Spomienka živá a láskavá, 

navždy v nás ostáva.

13. decembra 2020 si tichou spomienkou pripomíname 
už 15. výročie, keď od nás náhle vo veku 45 rokov 

odišiel náš milovaný manžel, ocko a dedko 
Jozef ČULA z Hrabovčíka

Ak ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.
S láskou, vďakou, úctou a s modlitbou spomínajú manželka Anka, 

syn Jožko s rodinou, dcéra Katka s rodinou a ostatná smútiaca rodina    

    SPOMIENKA
Sú ľudia, ktorí navždy ostanú v našich srdciach i spomienkach. 

Medzi nich patrila aj naša 
mamka, babka a prababka

Anna POLAČKOVÁ z Hrabovčíka, 
ktorá nás pred 6 rokmi 11. decembra 2014

 navždy opustila.

Prosíme, kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku.

 Dcéry Viera, Anna a Zlaťa s rodinami   

Ako ticho žila, tak ticho odišla.
Skromná vo svojom živote, 

veľká vo svojej láske a dobrote.

S bolesťou v srdci a veľkým žiaľom 
oznamujeme  priateľom a známym,

že 1. decembra 2020 nás vo veku 74 rokov 
navždy opustila naša milovaná manželka, 

mamka, babka a prababka
Anna HANÍKOVÁ (rod. Čaníková) 

z Nižného Komárnika
  Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť na jej poslednej ceste, 
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.  Navždy zostaneš v našich srdciach. 

Manžel Peter, syn Peter, dcéra Danka a Ľudka s rodinami  

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE Poďakovanie
  Touto cestou by som sa chcel poďakovať personálu Chirurgického oddele-
nia svidníckej nemocnice pod vedením primára MUDr. Kyslana za príkladnú 
starostlivosť počas mojej hospitalizácie.

 Michal Dzur  

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE 
Keď rozchod nastáva,
nám v srdci smutno je,

však neplačeme lebo zostáva
stretnutie, nádej.

S hlbokým zármutkom a so žiaľom v srdci 
oznamujeme,  že nás 1. decembra 2020 
vo veku 85 rokov náhle opustila milovaná 

mama, babka, prababka a sestra 
Mária MIHALÍKOVÁ, rod. Maššová 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina

OZNÁMENIE
  Odberové miesto, na ktorom si môžete dať zadarmo urobiť antigénové testy 

na COVID-19 je už otvorené aj na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva 

so sídlom vo Svidníku.

  Mobilné odberové miesto je v priestoroch Poradne zdravia (vchod z boku 

od parkoviska) otvorené v UTOROK  a ŠTVRTOK v čase od 9.00 hod. do 

11.00 hod.

Bližšie informácie na telefónnom čísle: 054/7880026, 0910 580 707 

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE 
Odišla, ako si to osud prial,

v našich srdciach zostáva žiaľ.

S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci 
oznamujeme, že nás 

1. decembra 2020 vo veku 66 rokov navždy 
opustila manželka, mamka a babka

Anna TIRKOVÁ z Nižného Komárnika

  Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ. 

Smútiaci manžel Ján, syn Paľo, dcéra Janka s rodinou 
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HAVRANOVÁ, Ivana: Podvodníkova žena. 
Bratislava, Marenčin PT 2020. 174 s.
  Do Bratislavy, ako hlavného a najväčšieho 
mesta krajiny, sa sťahujú ľudia z celého 
Slovenska. Tí, čo chcú v živote niečo do-
siahnuť, talentovaní, schopní, cieľavedomí, 
avšak i lajdáci, zlodeji, kmíni. A niekedy sú 
veru na nerozoznanie. Hlavným hrdinom 
krimirománu Ivany Havranovej je človek, 
niktoš, patriaci do skupiny podvodníkov. 
Dokáže sa dostať do vysokej spoločnosti, a 
tam svojim príbehom presvedčiť bohatého 
podnikateľa, jedného z najznámejších v 
krajine. Stane sa tak parazitom, ktorý dokáže 
svoj príbeh dopĺňať, zneužívať a kráľovsky z 
neho žiť celé roky. Do príbehu však vstupuje 
aj obyčajné dievča, hľadajúce v Bratislave 
dobré miesto ekonómky. Ako fakturantka 
sa zoznámi s podvodníkom, zamiluje sa a 
začína jej celkom iný život. Dynamický, napínavý tragický príbeh odhaľuje 
nešťastné osudy ľudí v hlavnom meste a ukazuje, že život v ňom je často 
krát nebezpečný a falošný. 

Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci december 2020 
boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku s fi nančnou podporou mesta Svidník

ROLINCOVÁ, Darina
  Darina Rolincová (narodená ako Darina Gambošová umeleckým menom 
Dara Rolins, resp. v 80. rokoch 20. storočia Darinka Rolincová) je slovenská 
speváčka. Narodila sa 7. decembra 1973 v Bratislave ako mladšia z dvoch 
sestier. Popularitu si Dara užíva už od detstva - v štyroch rokoch sa prvýkrát 
objavuje v televízií, v ôsmych točí svoj prvý fi lm, ako desaťročná vydáva svoj 
prvý album, ktorý sa volá Keby som bola princezná Arabela. V roku 1984 spolu 
s Karlom Gottom naspievali dnes už legendárny duet Zvonky šťastia. Druhá 
polovica osemdesiatych rokov 20. storočia je pre Darinu Rolincovú obdobím, 
kedy je na vrchole slávy - umiestňuje sa na popredných miestach v hudobných 
anketách (Zlatý slávik) a vydáva úspešné albumy. V posledných rokoch je 
Dara Rolincová známa aj ako porotkyňa rôznych talentových súťaží.

GAVALDA, Anna (9.12.1970- )
  Francúzska žurnalistka a spisovateľka. Napísala zbierku krátkych poviedok 
Chcel by som, aby ma niekto niekde čakal, ktorá vyšla v roku 1999. Táto jej 
prvá zbierka sa stretla s výborným ohlasom u kritikov a úspechom u čitateľov. 
Kniha bola preložená do mnohých jazykov. V roku 2002 vyšiel Gavaldovej prvý 
román Miloval som ju, v ktorom sa spisovateľka inšpirovala vlastným nevy-
dareným manželstvom. Román sa stal bestsellerom. Jej druhý román 35 kíl 
nádeje vyšiel vo vydavateľstve SOFA v dvojjazyčnom francúzsko-slovenskom 
vydaní. Aj tretí román Jednoducho spolu sa stal ďalším bestsellerom. Je to 
príbeh, ktorý sa zaoberá životom štyroch ľudí žijúcim v jednom byte. 

- Koľko máš rokov, Petrík?
- Sedem.

- Ale pred rokom si mal tri.
- Pred rokom tri, toho roku štyri, vari to nie je sedem?

EXLEY, Helen: Pre teba mamička, s láskou. 
365 úprimných vyznaní. Bratislava, 
Slovart 2020. nestr.
  Tento krásny darček bude vašej mamičke 
každý deň pripomínať, ako ju ľúbite a vážite si 
ju - za jej námahu, starostlivosť a láskavosť. 
Tento dokument je uložený v kartónovom obale 
a po rozložení môže slúžiť aj ako kalendár s 
vyznaniami a životnými múdrosťami.

KOCÚRIKOVÁ, Zuzana
  Narodila sa 19. decembra 1948 v Bratislave. V detstve sa venovala výtvarné-
mu umeniu a chcela sa stať kostýmovou návrhárkou. Ešte ako maturantka však 
debutovala vo fi lme režiséra Jozefa Zachara Zmluva s diablom a vo fi lme a 
divadle sa objavila aj ako poslucháčka herectva na VŠMU v Bratislave. Zahrala 
si v slovensko-francúzskej koprodukcii Muž, ktorý luže a jej najväčšou fi lmovou 
úlohou bola hlavná postava Ester v českom fi lme režiséra Jana Schmidta 
Kolonie Lanfi eri. Často bola obsadzovaná v kostýmových a rozprávkových 
fi lmoch do úloh exotických a záhadných krások. Stvárnila desiatky divadelných 
a televíznych postáv, svoj hlas prepožičala množstvu herečiek. Jej manželom 
je režisér Peter Mikulík. Majú dcéru Katarínu, ktorá vyštudovala divadelnú dra-
maturgiu. Jej veľkou záľubou je záhrada, výtvarné umenie a móda. Začiatkom 
90-tých rokov mala preto v Bratislave aj vlastný butik. 

ELUARD, Paul (14.12.1895-18.11.1952)
  Francúzsky básnik a esejista. Za prvej svetovej vojny vydal unanimisticky 
ladené zbierky Povinnosť a nepokoj a Básne za mier. Po vojne sa pridal k 
dadaistom. Bol zakladateľom surrealistického hnutia s Louisom Aragonom, 
André Bretonom a Philippe Soupaultom. Vrcholná zbierka tohto obdobia bola 
Hlavné mesto bolesti. V básňach November a Víťazstvo autor odsúdil vojnu v 
Španielsku. Po vojne pracoval vo svetovom mierovom hnutí. Zamýšľal sa nad 
poéziou a jej prúdom prenikajúcim ľuďmi a prírodou. Nekonvenčnými výbermi 
poézie a ľudovej slovesnosti od najstarších čias objavoval umelecké poklady 
národnej minulosti. Písal state o moderných maliaroch. V slovenčine vyšiel 
Výber z poézie a Posledné ľúbostné básne. 

Dvaja turisti zastanú pred chrámom.
- Ty si ho prezri zvonku a ja znútra.

Tak budeme skôr hotoví. 
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

LEKÁRNE
DECEMBER: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Po-
hotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
12. a 13. decembra: MUDr. M. Jánošík - Jilemnického 309 v Stropkove. 
Kontakt: 054/756 26 45.
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.

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

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
Pondelok 7. december: 6.30 hod.: † Ján, Zuzana, Štefan, Juraj, 18.00 hod.: 
†  Michal, Mária/† Michal Humeník, večiereň sviatku,
Utorok 8. december: Nepoškvrnené počatie Presvätej Bohorodičky, 6.30 
hod.: *  Vitalij, myrovanie, 12.00 hod.: * Dušan  (uzdravenie), myrovanie, 18.00 
hod.: *  za farnosť, myrovanie,
Streda 9. december: 6.30 hod.: † Ján (panychída), 18.00 hod.: † Jozef/†  
Anna Danková,
Štvrtok 10. december: 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: 
† Peter, Anízia, Maňa, Mária, Andrej, tichá adorácia od 13.00, 17.15 hod.: 
ruženec za závislých ľudí - Komunita Cenacolo, 18.00 hod.: †  Ján a Helena, 
tichá adorácia do 20:00,
Piatok 11. december: zdržanlivosť od mäsa a pôst, 6.30 hod.: * Anna, 
18.00 hod.: †  Jozef, moleben pred narodením pána, 19.00 hod.: stretnutie 
mládeže, 
Sobota 12. december: 8.00 hod.: † Teodor, † Helena Kupcová (ročná lit.),
Nedeľa  sv. praotcov: HLAS 3, 13. december: Zbierka na kňazský seminár, 
7.00 hod.: ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * za farnosť, 10.30 hod.: * Emília, Ivan, 
Petra, Jozef, Ema, Jakub, 18.00 hod.: * Peter, Galina, Peter.
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. 
- 8.12. máme prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Bohorodičky. Sv. 
liturgie: 6:30 csl., 12.00 csl., 18:00 slov. 
- V stredu 9.12. od 16:30 sa uskutoční stretnutie rodičov prvoprijímajúcich 
detí v suteréne chrámu. 
- Počas nasledujúceho týždňa sa môžeme podeliť a potešiť núdznych,  
predovšetkým seniorov. Pod názvom: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od 

topánok“ môžeme priniesť niečo zo svojich darov pre starších ľudí, ktorí sú 
v tomto čase najviac ohrození ochorením a potešiť ich na Vianoce. Mnohí z 
nich nám slúžia modlitbou a svojou obetou. V chráme bude pripravený stôl, 
na ktorý bude možné priniesť svoj darček. Na plagáte sú informácie napríklad 
aj to, čo je vhodným darom. 

Gréckokatolícky chrám Svidník - Záhradná
7.12.2020 - Pondelok: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Vieru s 
rodinou, 8.12.2020 - Utorok: 17:00 Počatie Presv. Bohorodičky - Za farnosť, 
9.12.2020 - Streda: 17:00 + Mária, Michal, 10.12.2020 - Štvrtok: 7:00 Za zdra-
vie a Božie požehnanie pre Annu s rod., 11.12.2020 - Piatok: - 17:00 + Anna, 
Andrej, 12.12.2020 - Sobota: 7:00 + Juraj Derco (týždňová), 13.12.2020 - 
Nedeľa: 09:00 Za farnosť (myrovanie); 10:00 Na úmysel darcu (myrovanie)

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. 
   Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie 
údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.


