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inzercia 

inzercia 
inzercia 

59-ročný Ján Noga z Cerniny 59-ročný Ján Noga z Cerniny 
je nezvestný od Štedrého dňa!je nezvestný od Štedrého dňa!

Viete pomôcť? Máte informácie? Viete pomôcť? Máte informácie? 
       Ozvite sa, prosím,        Ozvite sa, prosím, 
                     na linku                      na linku 158158

Akoby sa po ňom zľahla zem!Akoby sa po ňom zľahla zem!



4. január 2021Podduklianske novinky 2Spravodajstvo

  Zaplnené lôžkové kapacity, chýbajúci personál a rušenie hos-
pitalizácií i operácií. Situácia v slovenských nemocniciach sa 
pred Vianocami zo dňa na deň dramatizovala. Zabrať dostávali 
nielen takzvané covidové oddelenia, ale obmedzenia sa týkajú 
aj ostatných pacientov.  

Situácia v nemocnici i v celom regióne sa dramatizovala, 
v okresoch Svidník a Stropkov zakázali bohoslužby

  Tri týždne bol okres Svidník piaty 
najhorší okres na Slovensku v počte 
pozitívne testovaných. Prejavilo sa to, 
samozrejme, aj v nemocnici. Jej ve-
denie muselo preto pristúpiť k ráznym 
opatreniam. dnes pristúpiť k ráznym 
opatreniam. „Plánované operácie 
sú pozastavené dočasne, samo-
zrejme, okrem tých, ktoré neznesú 
odklad,“ povedal námestník riaditeľa 
nemocnice vo Svidníku Marek Pytliak 
s tým, že nemocnica prešla na akútny 
režim. „Od dnes iba akútne hospi-
talizácie, čo sa týka plánovaných 
alebo elektívnych hospitalizácií, 
tak tie momentálne prevádzať ne-
budeme,“ potvrdil riaditeľ nemocnice 
Slavko Rodák. 
  V Nemocnici arm. gen. L. Svobodu 
vo Svidníku patriacej do siete nemoc-
níc Svet zdravia mali pred Vianocami 
problémy aj so zabezpečením dosta-
točného poštu personálu, hoci prav-
dou je, že to až také zlé, ako pár týž-
dňov predtým nebolo. „Momentálne 
máme takmer 30 ľudí na covidovej 
PN alebo teda v covidovej izolácii. 
Zrušili sme rehabilitačné oddele-
nie a ten personál bude použitý 
buď na covidovom oddelení alebo 
ako náhrada za personál, ktorý 
postupne odpadáva kvôli pozitivi-
te,“ vysvetlil situáciu s personálom 
námestník riaditeľa Marek Pytliak. 
  Na umelej pľúcnej ventilácii boli vo 
Svidníku traja pacienti. Špeciálne 
covid oddelenie bolo mimoriadne 
vyťažené. „Aktuálne na covidovom 
oddelení máme hospitalizovaných 
25 pacientov z 30 lôžkovej kapaci-
ty. Niekedy sa stáva, že pacienta 
akútneho už ani nemáme kde 
vyšetriť, keďže sme už zabrali aj 
miestnosť, ktorá slúžila ako príj-
mová ambulancia,“ ozrejmil ešte 
situáciu námestník riaditeľa svidníckej 
nemocnice Marek Pytliak, podľa kto-
rého potrebovali pacientov izolovať a 
preto okrem posilnenia personálnych 
kapacít potrebovali aj viac priestorov 
pre pozitívnych pacientov. „Pristúpili 
sme k zlúčeniu neurologického a 
chirurgického oddelenia na jedno-
lôžkovú ošetrovateľskú jednotku a 
ak to situácia dovolí, budeme mu-
sieť pristúpiť aj k zlúčeniu interné-
ho oddelenia z dvoch ošetrovateľ-
ských jednotiek na jednu. Ideme na 
dve ošetrovateľské jednotky, aby 
sme vedeli poskytnúť ešte lepšiu 
zdravotnú starostlivosť pre týchto 

pacientov,“ doplnil Slavko Rodák a 
podotkol, že všetky tieto obmedzenia 
vo svidníckej nemocnici predbežne 
platia do 7. januára 2021. 
  Hovorkyňa siete nemocníc Svet 
zdravia Jana Fedáková informovala, 
že Nemocnica Svet zdravia Svidník 
vzhľadom na aktuálnu nepriaznivú 
epidemiologickú situáciu v súvislosti 
s ochorením COVID -19 od dnešného 
dňa prijíma tieto dočasné opatrenia: 
- pozastavuje plánované hospitali-
zácie, plánované operácie a výkony 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti, 
- pozastavuje ambulantnú činnosť v 
týchto ambulanciách (ostatné ambu-
lancie fungujú v akútnom režime): or-
topedická ambulancia, gynekologická 
ambulancia, fyziatricko-rehabilitačná 
ambulancia (MUDr. Mihalkaninová)
pozastavuje služby fyziatricko-reha-
bilitačného pracoviska (procedúry) 
a stacionár (infúznu liečbu) danej 
odbornosti. Ostatné odbornosti ne-
mocnice budú poskytovať služby pre 
pacientov v akútnom zdravotnom 
stave.
  V prípade potreby predpisu liekov 
a zdravotníckych pomôcok nemoc-
nica prosí pacientov o telefonickú 
požiadavku prostredníctvom obvod-
ných lekárov. V tejto súvislosti je 
neurologické a chirurgické oddelenie 
spojené do jednej ošetrovacej jed-
notky, umiestené na treťom poschodí 
lôžkového pavilónu. Telefonický 
kontakt pre obe odbornosti: 054/7860 
392 - vyšetrovňa sestry, 054/7860 
394 - vyšetrovňa lekári. Chirurgická 
ambulancia naďalej poskytuje akút-
ne služby na treťom poschodí ako 
doposiaľ.
  O pár dní, vlastne len tri dni pred 
Štedrým dňom, sa situácia vo svid-
níckej nemocnici zdramatizovala 
ešte viac. Nemocnica priam prosila o 
pomoc. Situácia bola kritická a podľa 
zdravotníkov museli konečne konať 
úrady. Tridsať takzvaných covidových 
lôžok bolo takmer nepretržite obsa-
dených. Viacerí sa napriek snahe 
lekárov Vianoc nedožili. „Aj včera 
(v nedeľu 20. decembra - pozn. 
red.) bol tiež taký, dá sa povedať 
tragický deň, za šesť hodín nám 
zomreli traja pacienti na covido-
vom oddelení. Boli to väčšinou 
starší a pridružené iné choroby, ale 
dochádza k úmrtiam. Tá smrtnosť 
je omnoho vyššia ako pri chríp-
ke,“ zdôraznil riaditeľ nemocnice vo 

Svidníku Slavko Rodák. Nemocnica 
tak hlásila kritickú situáciu. „Môj ná-
vrh je zakázať úplne vychádzanie 
starším ľuďom, aby boli doma a 
nákupy nech im zabezpečí samo-
správa alebo rodinní príslušníci,“ 
vyhlásil Slavko Rodák s tým, že v 
meste Svidník, ale i v celej spádovej 
oblasti nemocnice bolo nevyhnutné 
znížiť mobilitu ľudí, hlavne tých skôr 
narodených, na minimum. 
 Nemocnica navrhovala sprísnenie 
opatrení. „Môj návrh je zákaz bo-
hoslužieb v regióne najmenej do 7. 
až 10. januára a prísna kontrola do-
držiavania nariadení v nákupných 
centrách,“ podotkol ešte riaditeľ 
nemocnice. Krízový štáb okresu sa 
v pondelok 21. decembra stotožnil s 
návrhmi nemocnice. Regionálna hy-
gienička vyhláškou zakázala konanie 
bohoslužieb a vydaný bol aj zákaz 
návštev v zariadeniach pre seniorov. 
V nemocnici medzitým robili, čo sa 
dalo. „Je to s vypätím všetkých 
síl, a preto žiadam verejnosť o 
spolupatričnosť k nám, zdravotní-
kom, nevychádzajte z domu, buďte 

doma a stretávajte sa fakt iba s naj-
bližšími príbuznými,“ znela výzva 
riaditeľa svidníckej nemocnica Slavka 
Rodáka tri dni pred Vianocami. 
  V okresoch Svidník a Stropkov sú 
tak od utorka 22. decembra zakázané 
verejné bohoslužby, služby božie a 
spovede. Dôvodom je zlá pandemic-
ká situácia. Zákaz sa netýka obradu 
krstu, pohrebného a sobášneho 
obradu a bohoslužieb vykonávaných 
iba za účasti celebranta s nevy-
hnutnou asistenciou s cieľom online 
vysielania. Vyplýva to z vyhlášky 
Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva (RÚVZ) vo Svidníku, ktorá 
je zverejnená vo Vestníku vlády SR 
a platí od už spomínaného utorka 22. 
decembra. Zakázané bolo i organi-
zovanie podujatí súvisiacich s ukon-
čením roka, realizovanie fi remných 
posedení a akýchkoľvek stretnutí 
spojených s konzumáciou pokrmov a 
nápojov. Ako sme už uviedli, rovnako 
sú zakázané návštevy v interiérových 
a exteriérových priestoroch pobyto-
vých zariadení sociálnej služby. 

 (ps)

  V noci z 22. na 23. decembra vo Svidníku zasahovali kriminalisti. Podľa 
informácií TV Joj zadržali podozrivého muža a zaistili podozrivé látky. Policajti 
potvrdili, že ide o drogovú trestnú činnosť. 
  Na autobusovej stanici vo Svidníku okolo štvrtej nadránom policajti zadržali 
muža v zelenej bunde. Podľa medializovaných informácií z prostredia polície 
pochádza z neďalekého Stropkova, a len chvíľu predtým, ako ho zadržali, mal 
pricestovať autom z Bratislavy. Pri obhliadke auta mu našli podozrivú a zatiaľ 
neznámu kryštalickú látku podobnú pervitínu. Krátko na to na ďalších miestach 
začali domové prehliadky. Jedna z nich po svitaní na svidníckom sídlisku. 
Ozbrojení kukláči vošli do paneláka aj s baranidlom. Následne sa ozvali tupé 
zvuky, ktoré bolo počuť až vonku. „V tejto chvíli môžem potvrdiť iba to, že 
dnes došlo vo Svidníku k vykonaniu viacerých zaisťovacích úkonov a 
prehliadok v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou,“ povedala pre 
televíziu Joj hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove 
Jana Ligdayová. Nočný zásah a následné domové prehliadky neboli náhodné. 
Na prípade už dlhšiu dobu pracovali krajskí operatívci. Podľa zistení médií bola 
osoba s podozrivou látkou zadržaná. Či zadržali pri ďalších raziách niekoho 
ďalšieho, polícia nepovedala. „V súčasnosti prebiehajú v tejto veci pro-
cesné úkony smerujúce k ustáleniu skutkových okolností a preto nie je 
možné k prípadu poskytnúť bližšie informácie,“ uzavrela krajská policajná 
hovorkyňa Jana Ligdayová.                                                                      (pn)

Protidrogový záťah vo Svidníku 

Slavko Rodák (vľavo) a Marek Pytliak
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  Na parkovisku pri hraničnom priechode Vyšný Komárnik - 
Barwinek v sobotu 19. decembra večer našli troch nelegálnych 
migrantov. Objavili ich v bieloruskom kamióne, ktorý zo Srbska 
smeroval do Bieloruska. 

Na Dukle našli v bieloruskom kamióne troch imigrantov

  Bieloruský šofér zaparkoval na už spomínanom parkovisku a z úložnej 
plochy začul zvuky. Personál parkoviska požiadal, aby zavolali políciu s tým, 
že zrejme vezie nelegálnych migrantov. Policajti dorazili na parkovisko a 
informácia od šoféra sa potvrdila. 
  Po príchode príslušníkov Finančnej správy SR a policajtov z Hraničnej a 
cudzineckej polície sa úložného priestoru kamióny po odpečatení vyšli traja 
muži. Polícia potvrdila, že ide o nelegálnych migrantov z Afganistanu. Roz-
hodnúť sa o nich malo v najbližších dňoch. Jeden z nich podľa zistení polície 
požiadal v minulosti o azyl v Bulharsku, preto sa tam bude musieť vrátiť. 
Zadržaní sa podľa slov policajnej hovorkyne Denisy Bárdyovej nachádzali v 
ložnom priestore návesu zaplombovaného bieloruského kamióna, ktorý pre-
vážal konzervované hrušky. „Policajti cudzincov predviedli na Oddelenie 
cudzineckej polície PZ do Prešova, kde s nimi vykonali potrebné úkony. 
Zistili, že jeden cudzinec už v minulosti požiadal o azyl v Bulharsku a ďal-
ší dvaja prejavili vôľu o udelenie azylu na území Slovenskej republiky,“ 
uviedla Denisa Bárdyová s tým, že muž, ktorý požiadal o azyl v Bulharsku, 
sa tam bude musieť vrátiť.                                                                                            

                   (ps) 

  Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu vo 
Svidníku obvinil 54 ročného muža z Moldavska z prečinu ohro-
zenie pod vplyvom návykovej látky.

Obrovská nezodpovednosť a riskovanie 
54 ročného Moldavčana 

  Muž žijúci v Rumunsku ako vodič jazdnej súpravy s ťahačom a návesom jazdil 
v nedeľu 13. decembra vo večerných hodinách po rýchlostnej ceste R4 od 
obce Ladomirová smerom na obec Stročín. Počas jazdy pri schádzaní z rých-
lostnej cesty prešiel s jazdnou súpravou do protismeru a preto bol policajnou 
hliadkou okamžite zastavený a kontrolovaný. Pri kontrole bolo zistené, že vodič 
je pod značným vplyvom 
alkoholu, čo preukázala 
aj dychová skúška. Jej 
hodnota u neho dosiahla 
viac ako 2 promile!  
  Opakovaná dychová 
skúška bola ešte vyššia a 
to s hodnotou viac ako 2,4 
promile! Nezodpovedný 
vodič bol obmedzený na 
osobnej slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia, po vykonaní 
potrebných procesných úkonov, bolo vodičovi vznesené obvinenie.  
  K tomuto prípadu snáď ešte toľko, že pri predstave aké vozidlo bolo v ru-
kách tohto opitého vodiča a ako mohla skončiť akákoľvek čo i len najmenšia 
kolízia na ceste s iným vozidlom, sa musí človek zamyslieť nad tým, či si to 
vodič uvedomuje vo chvíli, keď ešte triezvy berie alkohol do rúk. Po nešťastí 
je potom už neskoro ľutovať, či chcieť niečo zmeniť!

 (krpz, foto: internet)

  Na začiatku roka 2020 vznikla úžasná myšlienka uctiť si prácu 
sociálnych pracovníkov, ktorých práca je vnímaná častokrát 
ako samozrejmosť, až neviditeľne. Obzvlášť v tomto roku sme 
sa presvedčili, že robiť v sociálnej oblasti je ťažké a vyžaduje 
doslova obetovanie sa. 

Ocenili sociálnych pracovníkov 

  Primátorka Svidníka Marcela Ivančová a primátor Giraltoviec Ján Rubis 
pozvali ešte v marci tohto roka zamestnancom sociálnych zariadení na 
spoločenský večer pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce, ale pravá 
vlna pandémie zasiahla aj do tohto pripravovaného podujatia a akcia sa 
musela zrušiť. Síce s obmedzeniami, ale s úctou a vďakou sa uskutočnilo 
individuálne odovzdávanie ocenení na pôde primátorky Svidníka v stredu 
16. decembra 2020.
Primátori miest v okrese Svidník ďakujú všetkým zamestnancom sociálnych 
služieb za prácu, ale osobitne venujú morálne ocenenie a verejné poďako-
vanie navrhnutým zamestnancom za prácu v sociálnych službách a pomoci 
ľuďom v odkázanosti. 
Ocenení sú z ôsmych zariadení zo Svidníka a Giraltoviec a navrhli ich samotní 
riaditelia zariadení. 
  Ľuboslava Želizňáková, Petr Sivák, terénni soc. pracovníci mesta Svidník; 
Anna Rodáková, Dušan Vaňko, Senior Dom Svida; Peter Gombita, Dom sv. 
Jozefa Svidník; Mária Artimová, Anna Šestáková, Centrum pre deti a rodiny 
Svidník; Viera Antošová, Dom svätej Faustíny Svidník; Peter Hakun, DSS pre 
deti a mládež Svidník; Ivana Jesenská, Anna Olejárová, Átrium n.o. Svidník; 
Martina Kmecová, opatrovateľka mesta Giraltovce; Helena Mašlejová, DSS 
Giraltovce.
  Svetový deň sociálnej práce ustanovila Medzinárodná federácia sociálnych 
pracovníkov (IFSW) v roku 1983 a neskôr sa ako partneri podieľali pri prípra-

ve ďalšie organizácie z oblasti sociálnej práce, ako napríklad Medzinárodná 
asociácia škôl sociálnej práce (IASSW). Tento významný deň sa stal zlatým 
klincom v kalendári sociálnej práce, kedy sociálni pracovníci po celom svete 
v spolupráci s jednotlivcami, rodinami, komunitami a širšou spoločnosťou 
oslavujú a vyzdvihujú prínos profesie. Tento sviatok sa ofi ciálne oslavuje 
vždy tretí utorok v mesiaci marec. V roku 2020 tento deň pripadol na 17. 
marca 2020 a mal sa prvýkrát v histórii okresu Svidník spájať s oceňovaním 
pracovníkov v sociálnej oblasti.

Kristína Tchirová, PR manažérka mesta Svidník 
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   Školy sa pripravujú na návrat žiakov, no až také jednoduché 
to byť nemusí. Ministerstvo školstva SR v polovici decembra 
zverejnilo manuály pre školy „Návrat do škôl 2021.“

POĎAKOVANIE
  Aj touto cestou chcem čo najsrdečnejšie poďakovať personálu ATRIUM 
Svidník, n.o. za obetavosť a starostlivosť o môjho otca Andreja Hvizda, ktorý 
bol do poslednej chvíle svojho života v tomto zariadení.
  Zvlášť ďakujeme Slavkovi Poptrojanovskému, riaditeľovi, ktorého považujem 
za ozajstného profesionála vo svojej zodpovednej a náročnej práci.
Ďalej ďakujem kolektívu špecializovaného zariadenia, ktoré sa oňho staralo. 
Všetkým zamestnancom prajem v novom roku pevné zdravie a veľa úspechov 
doma aj v práci. 

 Dcéra Ľuba Štefanišinová  

  V ART-KLUBE-SK sa stretávajú výtvarníci z okresu Svidník. Sú to ľudia rôz-
nych profesií, veku i vzdelania a pod vedením svojich už skúsených kolegov 
tvoria výtvarné diela. 
  Je to pre nich najmä radosť z tvorivej činnosti a snaha zviditeľniť svoju 
tvorbu, priblížiť iným zmysel a energiu do života. Naši regionálni výtvarníci v 
rámci výtvarných techník veľmi variabilne a individuálne napredujú vo vlastnej 
tvorbe. Cieľom klubu neprofesionálnych výtvarníkov je združovať aktívnych 
záujemcov o rôznorodé výtvarné žánre, umožniť im konfrontovať výsledky 
svojej umeleckej činnosti na stretnutiach, výstavách, plenéroch, školeniach a 
iných aktivitách, na ktorých sa podieľajú spolu s Podduklianskym osvetovým 
strediskom. Výtvarná tvorba týchto výtvarníkov svojím obsahom a rôznymi 
výtvarnými technikami má možnosť upútať návštevníkov v nových výstavných 
priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku od 9. do 15. 
januára 2021. Veríme, že táto predajná výstava obrazov návštevníkov osloví 
a inšpiruje k vlastnej tvorivej činnosti.

Katarína Grúsová, metodik POS pre výtvarníctvo  

Výtvarníci vystavujú v nových priestoroch POS 

   Dokument slúži ako návod na 
spustenie prezenčného vzdelávania 
žiakov od pondelka 11. januára 2021 
v bezpečnom režime pre všetkých 
žiakov aj pracovníkov škôl a škol-
ských zariadení.
   Školy a školské zariadenia majú pri 
otváraní tried a návrate k prezenčnej 
výučbe postupovať podľa epidemio-
logickej situácie vo svojom regióne. 
Pravidlá zaradenia regiónu do jed-
notlivých stupňov ostražitosti a varo-
vania podľa epidemiologickej situácie 
upravuje COVID automat Ministerstva 
zdravotníctva SR. V súvislosti s otvo-
rením škôl podľa uvedených pravidiel 
školy ešte krátko pred sviatkami 
urobili prieskum záujmu o testovanie 
medzi rodičmi žiakov a následne na-
hlásili počty požadovaných testov tak, 
aby príslušné okresné úrady mohli 
zabezpečiť pre testovacie odberové 
miesta dostatok antigénových testov. 
Odporúčaný termín testovania je 7. až 
9. januára 2021.
   V okrese Svidník je pomerne 
nepriaznivá situácia s ochorením 

   V okrese Svidník každý druhý a v okrese Stropkov každý tretí 
testovaný PCR testom je pozitívny Možno na pohľad o čosi lepšia, 
súdiac trebárs podľa počtu hospitalizovaných v období počas 
vianočných a novoročných sviatkov, no napriek tomu je situácia v 
našom regióne ohľadom koronavírusu aj naďalej veľmi zlá.

Mesto Svidník chce testovať žiakov, rodičov a učiteľov vo vlastnej réžii

COVID-19. Toto tvrdí PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová, no 
podľa dostupných informácií situ-
ácia v čase písania týchto riadkov, 
v posledný deň roka 2020, situácia 
nie je pomerne nepriaznivá, ale je 
kritická. Okres Svidník je na prvom 
mieste najviac zasiahnutých okresov 
Slovenska, pri prepočte pozitívne 
testovaných na 100-tisíc obyvateľov. 
Upozorňujeme ešte raz, že tieto riad-
ky píšeme 31. decembra 2020. Mesto 
však napriek tomu podľa pokynov 
Ministerstva školstva SR návrat detí 
do škôl pripravuje. „Formou dotazní-
kov sme zistili, že cca 60 % zákon-
ných zástupcov detí z našich škôl a 
školských zariadení má záujem, aby 
žiaci boli testovaní a aby sme obnovili 
prezenčnú formu výučby od 11. janu-
ára 2020.  Tomuto kroku predchádza 
testovanie, ktoré je naplánované na 
8. a 9. januára 2021, následne 10. 
januára 2021 zriaďovateľ  vyhodnotí, 
akú formu výučby obnoví v školách,“ 
vysvetlila plán mesta Svidník ako 
zriaďovateľa troch základných škôl, 

troch materských škôl, základnej 
umeleckej školy a centra voľného 
času. Poverená vedúca Odboru 
školstva Mestského úradu vo Svidní-
ku Erika Červená k tomu povedala: 
„Mesto Svidník sa ako zriaďovateľ 

škôl a školských zariadení rozhodlo 
vytvoriť vlastné Mobilné odberové 
miesto (MOM) na vykonávanie testo-
vania pre žiakov a zamestnancov škôl 
a školských zariadení. Práve sme v 
štádiu schvaľovania MOM príslušný-
mi orgánmi. Zároveň čakáme na vy-
hlásenie výzvy MŠVVaŠ SR, aby sme 
mohli žiadať o fi nančné prostriedky na 
materiálno-technické zabezpečenie 
MOM. Okamžite, ako budeme mať 
informácie, že MOM bude zriadené 

pre žiakov a zamestnancov škôl, 
sprostredkujeme informáciu verejnos-
ti,“ informovala 30. decembra 2020 
Erika Červená ako poverená vedúca 
Odboru školstva Mestského úradu 
vo Svidníku. 

   Pripomeňme, že 
vo Svidníku máme 
aktuálne štyri tes-
tovacie miesta na 
testovanie antigé-
novými testami - v 
areáli nemocnice, 
pri športovej hale 
v réžii Slovenského 
Červeného kríža, v 
areáli amfi teátra v 
réžii súkromného 
zriaďovateľa a v 

priestoroch svidníckej hygieny, teda 
v réžii Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva SR so sídlom vo Svidní-
ku. No a v tejto situácii pre testovanie 
žiakov má pribudnúť ďalšie, teda piate 
testovacie miesto. 
   Aktuálne sa však predpokladať, že 
11. januára sa deti do škôl nevrátia. 
Dôvodom je zhoršená situácia a 
sprísnenie opatrení od 1. januára 
2021. 

(ps)

   Potvrdila to v závere minulého týždňa 
riaditeľka Regionálneho úradu verejné-
ho zdravotníctva so sídlom vo Svidníku 
Helena Hrebeňaková. 
   „Pozitivita pri PCR testoch je dlho-
dobo v okrese Svidník viac ako 30 
%, v okrese Stropkov sa pozitivita 
pohybuje od 25 do 30 %. Najvyššia 
pozitivita bola zaznamenaná za 30. 
december - v okrese Svidník dosiahla 

až 45 % a v okrese Stropkov 34 %. To 
znamená, že každý druhý testovaný 
človek PCR testom v okrese Svidník 
a v susednom okrese Stropkov každý 
tretí je pozitívny,“ zdôraznila regionálna 
hygienička.
   Za posledný týždeň v roku 2020 
pribudlo v okrese Svidník 332 pozitívne 
testovaných, z toho 156 PCR testami 
176 Ag testami. V okrese Stropkov to 

bolo 125 pozitívne testovaných, z toho 
44 PCR testami a 81 Ag testami.
   „Prosíme všetkých občanov, aby sa 
spávali zodpovedne, aby nehľadali ces-
tu ako obísť platné opatrenia, aby prija-
té a nariadené opatrenia rešpektovali a 
dodržiavali. Prosíme vás, nepodliehajte 
falošnému pocitu bezpečia, že som ne-
gatívny. Tí, ktorí sú dnes negatívni, ak 
sú nakazení, po-
zitivita sa môže 
objaviť o pár dni. 
Svoju mobilitu 
obmedzte na mi-
nimum,“ nabáda 
ľudí vo svidníc-
kom a stropkov-
skom regióne regionálna hygienička 
Helena Hrebeňaková.
Pripomeňme, že od 1. januára 2021 
platia na celom území Slovenska až do 
24. januára prísnejšie opatrenia. Zatvo-
rené sú už aj lyžiarske vleky a rovnako 
zakázané sú aj bohoslužby. Výnimiek 

zo zákazu vychádzania je hneď nie-
koľko, no ako už regionálna hygienička 
podotkla, nie je správne obchádzať ich. 
„Tento týždeň sú pravoslávne Vianoce 
a sviatok Troch kráľov. Vieme, že mnohí 
neodolajú stretnutiu s rodinou, ale treba 
mať na pamäti, že takéto stretnutie je 
veľmi rizikové. Chráňme seba a svojich 
blízkych. Toto je cesta k zvládnutiu ne-

priaznivej epide-
miologickej situ-
ácie. K zvládnutiu 
pandémie nám 
všetkým pomô-
že aj očkovanie 
proti COVID-19. 
Nebojte sa ho a 

neopovrhujte očkovaním. Do nového 
roku želám všetkým ľuďom veľa zdra-
via, šťastia a optimizmu,“ uzavrela ria-
diteľka Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom vo Svidníku 
Helena Hrebeňaková. 

(ps)

Situácia s koronavírusom je v regióne aj naďalej veľmi zlá 
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   Akoby sa po ňom zľahla zem! Na Štedrý deň sa navečeral s 
najbližšími vo Svidníku, o dva dni v Giraltovciach našli jeho auto, 
no domov, do Cerniny sa už nevrátil. 59-ročný Ján Noga je ne-
zvestný od Štedrého dňa, teda od 24. decembra a odvtedy o ňom 
jeho najbližší nič nevedia. Až na pár drobných detailov, napríklad 
z mestských bezpečnostných kamier v Giraltovciach. 

   Mimoriadne smutný príbeh, ako sme 
už uviedli, sa začal písať na Štedrý 
deň. Ján Noga z Cerniny, známy aj 
medzi športovou verejnosťou i tou 
politicky angažovanou, trávil naj-
krajšie sviatky v roku medzi svojimi 
najbližšími vo Svidníku. K štedro-
večernému stolu zasadol v rodine 
jednej zo svojich dcér, no a po večeri, 
krátko pred siedmou večer sa autom 
vybral domov. Hoci mu blízki hneď 25. 
decembra, ako inokedy, volali, telefón 
mal vyplynutý, no nepripisovali tomu 
žiaden extra význam. Stane sa...    
   No keď nedvíhal celý deň, neistota 
narastala a keď polícia na Štefana, 
teda 26. decembra, potvrdila, že sa 
našlo jeho auto, zlé predtuchy sa 
napĺňali. Auto Jána Nogu v sobotu 26. 
decembra našli za Fučíkovou ulicou 
v Giraltovciach, niekoľko stoviek met-
rov od posledného rodinného domu 
v blízkosti lúky a riečky Radomka. 
Havarované, zamknuté a opustené. 
Jeho najbližší, priatelia a známi sa 
okamžite pustili do pátrania. Sústredili 
sa hlavne na riečku Radomka, keďže 
práve pri nej našli havarované auto. 

Informácia o tom, že Ján Noga z Cer-
niny je nezvestný, sa na sociálnej sieti 
šírila rýchlosťou blesku. Informácie so 
súhlasom rodiny a s prosbou o pomoc 
zverejnila šéfredaktorka Podduklian-
skych noviniek 
Katarína Siváko-
vá. Jej status na 
Facebooku mal 
takmer okamžite 
stovky a tisícky 
zdieľaní. Aktu-
álne sa počet 
zdieľaní statu-
su s prosbou o 
pomoc pri pát-
raní po Jánovi 
Nogovi zastavil 
na čísle 7 310! 
No napriek tomu 
sa Ján Noga ne-
našiel. Denno-
denne pribúdajú rôzne „zaručené“ 
informácie o tom, kde je, kde by 
mohol byť, no žiadna z nich sa do 
nedeľňajšieho večera 3. januára 
2021 nepotvrdila. Celodenné pátra-
nie v sobotu 26. decembra posilnil 

špeciálny Pohotovostný pátrací tím 
z Košíc, nechýbali policajti, hasiči, 
tí profesionálni i dobrovoľní a mnohí 
ďalší. Pátranie po nezvestnom Já-
novi Nogovi pokračovalo aj v ďalších 
dňoch. Dobrovoľníci prečesávali 
kúsok po kúsku takmer po celých 
Giraltovciach a v okolí. Nevynechali 
riečku Radomka i rieku Topľa. Žiaľ, 
bez výsledku. Kamerové záznamy 
zachytili Jána Nogu na Štedrý deň 
večer, ako sa pomedzi domy na 
Fučíkovej ulici vracal od svojho hava-

rovaného auta do mesta. Rovnako ho 
kamera zachytila v centre Giraltoviec 
pri známom „červenom“ obchodnom 
dome. Bol Štedrý deň, krátko po 
jedenástej večer, no a odvtedy sa po 
ňom akoby zľahla zem. Žiadna stopa, 

žiadni svedkovia, iba traja 
mladíci, ktorí Jána Nogu 
stretli, no ešte predtým, 
ako ho poslednýkrát za-
chytila mestská kamera. 
   Po Jánovi Nogovi z Cer-
niny niet v nedeľu 3. janu-
ára podvečer, keď píšeme 
tieto riadky, žiadnej stopy 
už desiaty deň. Polícia 
intenzívne pracuje na jeho 
nájdení, rodina rozvešala 
po Giraltovciach a okolí 

plagáty, no otca a dedka Jána Nogu 
sa zatiaľ stále nepodarilo nájsť. Ak 
niekto máte poznatky o jeho pobyte 
alebo akúkoľvek informáciu, ozvite sa, 
prosím, na tiesňovú linku Policajného 
zboru SR 158.                          (ps)                  

Ján Noga z Cerniny je nezvestný od Štedrého dňa! 
Našlo sa len jeho havarované auto, rodina prosí o pomoc! 

   Koordinovali štátnu pomoc mestám, obciam i podnikateľom, 
no skončili. Desiatky úradníkov v takzvaných najmenej rozvi-
nutých okresoch prišli o prácu. Ich zmluvy so štátom sa končili 
posledným tohtoročným dňom.

   Začala to ešte Ficova vláda a tá Pellegriniho v tom pokračovala. Do najmenej 
rozvinutých okresov nasmerovali špeciálnu pomoc cez takzvané regionálne 
príspevky. Centrá podpory ich koordinovali. Zmenilo sa to v lete tohto roku. 
„Od toho júla to naozaj riadili okresné úrady a centrá plnili len metodické 
poradenstvo,“ ozrejmil situáciu riaditeľ Centra podpory regionálneho rozvoja 
okresu Svidník Ladislav Hribik. Celkovo bolo takýchto centier na Slovensku 
dvadsať. To svidnícke fungovalo od februára 2017. Zmluva so štátom sa mu 
tiež skončila 31. decembra. „Je mi veľmi ľúto, že vlastne centrá tohto roku 
boli postavené na vedľajšiu koľaj, čo nebolo pôvodným plánom akčných plá-
nov,“ upozornil Ladislav Hribik, ktorý 30. decembra 2020 doslova na kolene 
popodpisoval posledné dokumenty. Posledným dňom roka 2020 Centrum 
podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník skončilo. „Chceme, aby centrum 
pokračovalo ďalej, pretože je to neziskovka a to centrum pre okres Svidník, 
ako málo rozvinutý okres má riadne logiku, preto chceme, aby tá neziskovka 
fungovala ďalej, aby sme pomáhali starostom pri príprave projektov,“ vyhlásil 
primátor Giraltoviec Ján Rubis. Doteraz táto nezisková organizácia fungovala v 
prenajatých mestských priestoroch v Dome kultúry vo Svidníku. Svoju činnosť 
tu skončila a je už aj úplne vysťahované, úplne nezaniká. Jeho agendu preberá 
druhé mesto okresu, teda mesto Giraltovce. „Chceme pomáhať tomuto regiónu 
nielen giraltovskému, ale celému okresu, aby sme pripravovali tzv. mäkké 
projekty aj v rámci slovensko-poľskej spolupráce, ale aj na základe výziev, 
ktoré vyjdú cez jednotlivé rezorty ministerstiev a aby sme boli pripravení v 
prípade, že sa vláda k tomu vráti, aby sa tie rozdiely regionálne zmazávali v 

štáte,“ vyhlásil giraltovský primátor Ján Rubis, podľa ktorého podpora malým 
podnikateľom i obciam by sa  tak mala zachovať. Centrum sa však po novom 
už nebude môcť spoliehať na peniaze od štátu. Ladislava Hribika však skôr 
mrzí niečo iné. „Nielen mňa, ale aj kolegov z ostatných okresov mrzí, že sa 
neozvalo aspoň jedno ďakujem za tú prácu, ktorú sme za štyri roky odviedli.“ 
No a aj Ladislav Hribik spolu s ďalšími v iných slovenských regiónoch v novom 
roku rozšíri rady uchádzačov o zamestnanie.
   Činnosť centra podpory regionálneho rozvoja, ako aj realizácia Akčného 
plánu okresu Svidník sa skončila 31.12.2020. Potvrdilo nám aj to aj Minister-
stvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR s tým, že nakoľko 
okres Svidník spĺňa podmienku zaradenia medzi najmenej rozvinuté okresy 
(NRO), ministerstvo bude aj naďalej postupovať podľa aktuálne platného 
znenia zákona o podpore NRO. „Centrum podpory vo Svidníku malo od roku 
2017 podpísanú zmluvu o poskytnutí regionálneho príspevku do roku 2020, čo 
je v súlade so schváleným Akčným plánom okresu Svidník.  Pri nastavovaní 
nového akčného plánu  počítame s činnosťou centier podpory, ale v efektív-
nejšej forme a fi nancovať ich plánujeme z iných zdrojov ako z regionálneho 
príspevku (pôjde o fi nancovanie z európskych zdrojov). Regionálny príspevok 
sa tak bude využívať len na riešenie aktuálnych potrieb okresu a nie na zabez-
pečenia administratívnych kapacít v súvislosti s realizáciou akčných plánov,“ 
zdôraznil poverený vedením Tlačového oddelenia Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR Andrej Ďuríček. V stanovisko ďalej 
uviedol, že hlavným cieľom plánovanej zmeny bude jednotné nastavenie 
fungovania centier a ich efektívnejšie fungovanie, kde zamestnanci budú 
priamo metodicky a odborne riadení ministerstvom. 
   „Zamestnanci doteraz fungujúcich centier podpory sa budú môcť uchádzať 
o miesta vytvorené v rámci nového projektu, resp. sa mohli zapojiť do pro-
jektov, ktoré sú realizované Ministerstvom vnútra SR v najmenej rozvinutých 
okresoch,“ dodal ešte Andrej Ďuríček.                                                     (ps)

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník skončilo svoju činnosť 
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  V regióne pod Duklou sa situácia s koronavírusom počas roka 
2020 vyvíjala s miernym oneskorením oproti celoslovenskému 
vývoju. Pripravili sme prehľad toho, čo všetko sa okolo korona-
vírusu dialo, ako sme celý tento rok prežívali a ako sme zvládali 
jednotlivé opatrenia. Pozreli sme sa na rok v znamení ochorenia 
COVID-19 alebo koronavírusu či jednoducho povedané - ROK 
KORONY.

Máme za sebou rok v znamení korony, rok plný 
opatrení, obmedzení a neistoty - ROK KORONY

* Prvú informáciu o koronavíruse sme publikovali 10. marca, keď Oddelenie 
epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo 
Svidníku informovalo o príznakoch ochorenia, ako znížiť riziko infekcie ko-
ronavírusom a čo robiť v prípade, ak sa niekto vráti zo zasiahnutých oblastí. 
Vtedy platila ešte len dobrovoľná 14-dňová domáca izolácie a aj to, len pri 
príznakoch. Žiadne testovanie, ani nič podobné. V niektorých školách začali 
žiakom merať teplotu. 
* 17. marca sme informovali, že od 12. marca na celom Slovensku platí 
Núdzový stav. Od 13. marca sa zaviedla povinná 14-dňová karanténa pre 
všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Všetky školy ostali od pondelka 16. 
marca zatvorené, predbežne na dva týždne, teda do 29. marca. Zaviedli sa 
hraničné kontroly, no s výnimkou hranice s Poľskom, kde bola situácia len 
monitorovaná. Naopak, Poľsko hranicu so Slovenskom uzatvorilo úplne. U 
nás úrady zatvorili bary, kaviarne, fi tnescentrá i všetky obchody s výnimkou 
potravín, drogérií, či lekární a podobne. Otvorené mohli byť aj reštaurácie a 
hotely. Zakázalo sa konanie bohoslužieb, no a napríklad vo Svidníku prerušili 

svoju činnosť rôzne zariadenia pre seniorov, začal platiť zákaz návštev v 
nemocniciach a v zariadeniach pre seniorov a zatvorili aj kultúrne zariadenia, 
v obmedzenom režime fungovali aj úrady.  
* Prvého pozitívne testovaného na ochorenie COVID-19 z okresu Svidník po-
tvrdili v sobotu 14. marca. Bol ním mestský poslanec z Giraltoviec. V domácej 
karanténe ostalo celé vedenie mesta. 
* V priebehu marca vo svidníckej nemocnici pre pacientov s podozrením na 
koronavírus zriadili samostatný vyhradený priestor s osobitným vstupom. 
Začali sme vo veľkom nosiť rúška, pri vstupoch do otvorených prevádzok sme 
čakali vonku v povinných dvojmetrových rozostupoch.
* Núdzový stav sa postupne predlžoval. Zatvorené ostali školy i obchody, 
obmedzenia platili aj na úradoch. 
* Ľudia vo veľkom šili rúška, ktoré sa stali nedostatkovým tovarom. 
* V obchodoch začal platiť špeciálny vyhradený čas pre seniorov nad 65 
rokov.
* Boli víkendy, keď v nedeľu museli byť všetky obchody úplne zatvorené z 
dôvodu dezinfekcie. 
* Pri svidníckej nemocnici postavili špeciálny stan, nemocnicu začali strážiť 
policajti s vojakmi. Pri vstupe všetkým merali teplotu.
* Na prelome marca a apríla začala svidnícka nemocnica testovať pacientov 
na ochorenie COVID-19 priamo z auta. 
* Na Slovensko vo veľkom prichádzali repatrianti, teda Slováci, ktorí sa kvôli 
nepriaznivej situácii s koronavírusom vracali domov. Pomáhal im aj Svidníčan 
Martin Feč, ktorého spoločnosť zabezpečovala tzv. repatriačné lety z rôznych 
kútov sveta na Slovensko a do Česka. 
* Ľudí prichádzajúci domov na Slovensko priamo z hraničných priechodov 
umiestňovali do karanténnych zariadené v rôznych kútoch Slovenska. 

Na našich stránkach sme každý týždeň prinášali príbehy ľudí zo Svidníka a 
regiónu, žijúcich v zahraničí, o tom, ako vnímajú situáciu s koronavírusom 
v danej krajine. 
* Veľkonočné sviatky v apríli boli veľmi smutné. Všetky obrady Veľkej noci sa 
konali bez účasti veriacich. V uliciach Svidníka nebola ani tradičná Krížová 
cesta. V niektorých obciach okresu Svidník veľkonočné košíky s jedlami 
posväcovali kňazi napríklad z áut. 
* Počas Veľkej noci platil zákaz vychádzania z okresu do okresu. Na hraniciach 
okresoch boli zmiešané policajno-vojenské hliadky. Výnimku mala len cesta 
do práce a z práce, či k lekárovi alebo na opateru blízkeho. 
 Vo viacerých obciach aj v okrese Svidník  začali vojenskí lekárski špecialisti 
testovať Rómov. Platili prísne, nielen hygienické, ale aj bezpečnostné opatrenia 
v réžii Ozbrojených síl SR. 
* Slovensko úplne zatvorilo aj hranice s Poľsko. 
* V internáte Strednej odbornej školy polytechnickej a služieb vo Svidníku 
zriadili karanténne zariadenie pre repatriantov z rôznych kútov Európy. Do 
Svidníka prichádzali vlastnými autami v policajnom sprievode priamo z hra-
ničných priechodov. 
* 21. apríla úrady oznámili postupné uvoľňovanie opatrení. To už boli na Slo-
vensku niekoľko týždňov zatvorené aj reštaurácie, jedlá sa mohli brať len so 
sebou alebo ich dodávka bola možná len na donášku. Uvoľňovanie opatrení 
sa začalo 22. apríla.
* Aj mesto Svidník bilancovalo, čo všetko sa nemohlo zorganizovať. Zrušené 
boli rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. 
* Vyučovanie v školách stále prebiehalo cez internet. Rovnako cez internet 
mali jedno pracovné stretnutie aj svidnícki mestskí poslanci.
* Tradičný Rusínsky festival sa v máji neuskutočnil. Dôvodom boli platné prísne 
opatrenia vyvolané pandémiou ochorenia COVID-19.
* Koronavírus úplne ochromil cestovanie a turizmus. 
* Počas mája postupne otvárali ďalšie obchodné prevádzky a prevádzky 
poskytujúce služby. Stále však platila povinnosť mať prekryté horné dýchacie 
cesty. Konať sa už mohli svadby i bohoslužby, no za sprísnených opatrení - 
dezinfekcia, rozostupy a podobne. Naplno sa zaužívala skratka ROR - rúško, 
odstupy, ruky/dezinfekcia. 
* Ťažko prežívali situáciu rodičia žiakov, učiacich sa z domu, učitelia, ale 
vlastne všetci. Prísne opatrenia, hoci sa postupne uvoľňovali, totiž mali vplyv 
naozaj na každého. 
* Od 1. júna sa mohli do lavíc vrátiť žiaci 1. až 5. ročníka základných škôl a 
takisto aj deti do škôlok. Samozrejme, za prísnych opatrení. 
* Počas marca, apríla, mája i júna pribúdali pozitívne testovaní na ochorenie 
COVID-19 aj v našom regióne. Drvivá väčšina z nich však mala mierny priebeh 
ochorenia, bez nejakých vážnejších príznakov. 
* V júni už boli opatrenia uvoľnené a obchody či reštaurácie otvorené, no 
hromadné podujatia sa konali len výnimočne. 
* Za dodržaní základných zásad hygieny a bezpečnosti boli v nemocnici i v 
zariadeniach pre seniorov v júni povolené návštevy. 
* Od 10. júna mohli do škôl nastúpiť aj žiaci 6. až 9. ročníka. Žiaci stredných 
škôl sa stále učili z domu. 
* Maturity v podobe, akú poznáme dlhé roky, boli zrušené. Študenti končili 
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Máme za sebou rok v znamení korony, rok plný 
opatrení, obmedzení a neistoty - ROK KORONY
štúdium vypočítaním výsledných známok. 
* V polovici júna svoje hranice otvorilo Slovensko. Prestala platiť povinnosť 
štátnej karantény a hranice otvorilo aj Poľsko, pre Slovákov najprv na 48 
hodín. 
* Nosenie rúšok bolo zhruba od polovice júna povinné len v interiéri. 
Tradičné Dni Svidníka a predtým ani tradičné Slávnosti kultúry Rusínov-Ukra-
jincov Slovenska vo Svidníku sa nekonali. 
* Cez leto všetko okolo koronavírusu akosi stíchlo. Prvú vlnu pandémie sme 
mali za sebou. Inváziu slovenských turistov zažívali všetky slovenské regióny 
a výnimkou nebol ani svidnícky región. Cestovať do zahraničia sa síce dali, 
no drvivá väčšina ľudí uprednostnila domáce dovolenky či výlety. 
* V septembri sa nový školský rok začal s prísnymi protiepidemickými opat-
reniam. Meranie teploty pri vstupe do škôl, povinné rúška na druhom stupni 
základných škôl i na stredných školách. 
* Na prelome augusta a septembra začali opäť aj v našom regióne postupne 
pribúdať pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. 
* Začiatkom septembra nemocnica zriadila mobilné odberné miesto na tes-
tovanie PCR testami na ochorenie COVID-19. 
* Vo Svidníku sa konal tradičný Rusínsky festival i majstrovstvá vo varení 
pirohov v skanzene. Záujem verejnosti však nebol taký, ako pred rokmi. Po-
vinnosťou bolo opäť nosiť rúško na všetkých hromadných akciách. 
* Internát Strednej odbornej školy polytechnickej a služieb vo Svidníku začal 
opäť slúžiť ako karanténne zariadenie, tentoraz pre stredoškolských študentov 
z Ukrajiny.
* V polovici septembra naplno pre-
pukla druhá vlna pandémie koronaví-
rusu aj v našom regióne. Objavili sa 
postupne viacerí pozitívne testovaní 
svadobčania, a to zo svadby v Strop-
kove ženícha zo Svidníka a nevesty 
z Chotče. 
* Školy síce ešte boli otvorené, no 
platili prísne pravidlá. Ak sa objavil 
pozitívny žiak, do karantény išla celá 
trieda. 
* Napokon sa situácia vyvinula tak, 
že v školách sa od konca septembra 
ostali učiť len žiaci prvého stupňa zá-
kladných škôl. Žiaci druhého stupňa 
a študenti stredných škôl sa učili z 
domu on-line formou. 
* Na zhoršenie epidemiologickej 
situácie sa znovu pripravovala aj 
svidnícka nemocnica. Vrátili sa vojaci a otvorený bol opäť len jeden vstup 
do nemocnice. 
* Na prelome septembra a októbra pandémia druhej vlny koronavírusu naplno 
ochromila celý regióne. Denno-denne pribúdali prípady pozitívne testovaných, 
na testovanie sa čakalo dlho. 
* Od začiatku októbra úrady opäť sprísnili opatrenia. Rúška už boli znovu 
povinné aj v exteriéri, obmedzený bol opäť počet zákazníkov v obchod  ných 
prevádzkach, obmedzené boli znovu aj sobáše, bohoslužby, pohreby, ale aj 
cestovanie. 
* Pri návrate zo zahraničia začala platiť povinnosť zaregistrovať sa a ostať v 
domácej izolácii do vykonania PCR testu. 
* Opäť zatvorili rôzne prevádzky, nielen obchodné, ale aj tie poskytujúce 
služby. 
* Postupne sa rušili rôzne spoločenské akcie, napríklad aj ofi ciálne oslavy 76. 
výročia Karpatsko-duklianskej operácie. Vence či kytice kvetov však mohol 
prísť položiť ktokoľvek, no individuálne. 
* V závere októbra postupne pribudla ráznejšie opatrenia aj vo svidníckej 
nemocnici. Začal platiť zákaz návštev a obmedzené boli aj rôzne oddelenia 
či ambulancie. 
* Od 25. októbra do 1. novembra na celom Slovensku platil zákaz vychá-
dzania. „Vstupenkou“ vonku bol následne certifi kát o negatívnom výsledku 
antigénového testu na ochorenie COVID-19. Štát totiž zorganizovali dve kolá 
celoplošného testovania. 
* Región Svidníka a Stropkova na prelome októbra a novembra zaznamenával 
rapídny nárast pozitívne testovaných PCR, teda presnejšími testami.

* V nemocnici otvorili špeciálne Covid oddelenie pre pacientov, ktorí potrebovali 
špeciálnu starostlivosť. 
* Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 sa konalo v dňoch 30. októbra 
až 1. novembra a následne 7. a 8. novembra. 
* V októbri školy stále pri zistení pozitívne testovaného žiaka či učiteľa po-
stupovali podľa platných nariadení. To už ale celý október boli žiaci druhého 
stupňa a rovnako aj študenti stredných škôl doma a ich vyučovanie prebiehalo 
on-line formou. 
* Od polovice októbra bolo gastro opäť, ako sa hovorí, vypnuté. Reštaurácie 
mohla podávať jedlá len na terasách, neskôr už ani tam. Ľudia si mohli jedlo 
alebo nápoje objednať len na donášku alebo si ho vyzdvihnúť cez výdajné 
okienko a zobrať so sebou. 
* Začiatkom novembra pozitívny výsledok svojho testu potvrdila primátorka 
Svidníka Marcela Ivančová. V tom čase už aj v našom regióne niekoľko týždňov 
denne pribúdali desiatky pozitívnych. 
* Počas zákazu vychádzania napríklad ani Dušičky neboli také, na aké sme 
boli zvyknutí. Na cintorínoch ani zďaleka nebolo toľko ľudí, ako po minulé roky. 
Dôvodom bol zákaz vychádzania, hoci isté výnimky platili. 
* V druhej polovici novembra sa testovalo už v len v mestách a obciach s 
najvyšším percentuálnym podielom pozitívne testovaných z dvoch predošlých 
kôl. V okrese Svidník sa testovali týkalo deviatich obcí, no záujem ľudí o 
testovanie bol minimálny. 
* Svoje mobilné odberné miesto o testovanie antigénnymi testami rozšírila 

svidnícka nemocnica a v druhej 
polovici novembra pribudla aj nové 
mobilné odberné miesto na testova-
nie antigénnymi testami pri športovej 
hale. Zriadil ho Slovenský Červený 
kríž, ktorý od októbra spustil aj pre-
vádzku mobilného odberného miesta 
v susednom Stropkove. 
* Od 16. novembra začal platiť 
sprísnený režim aj na hraniciach s 
Poľskom. Policajti začali vykonávať 
náhodné kontroly. Pri návrate zo 
zahraničia platilo, že každý musí do 
domácej karantény s výnimkou, ak 
má negatívny PCR test z príslušnej 
krajiny nie starší ako 72 hodín. Pri 
bežných cestách do Poľska to, samo-
zrejme, nebolo možné zabezpečiť. 
* Vlastne celé to obdobie od polovice 
septembra až do konca roka korona 

v našom regióne naberala na obrátkach, ako sa hovorí. Pribúdalo stále viac 
a viac pozitívne testovaných a na poplach bila už aj nemocnica. 
* Na celom Slovensku platili prísne opatrenia, úrady krátko pred Vianocami 
zatvorili všetky obchody. Otvorené mohli ostať len tie, ktoré sú nevyhnutné 
pre zabezpečenie základných životných potrieb. 
* Obyvateľom Slovenska úrady počas sviatkov odporúčali necestovať a po-
čas vianočných a novoročných sviatkov vytvoriť tzv. bubliny, no maximálne 
s jednou ďalšou domácnosťou. Či to tak naozaj bolo, vie najlepšie každý 
jeden z nás... 
* Samostatné covid oddelenie bolo takmer stále plné, nemocnica mala problém 
s nedostatkom zamestnancom, ktorí boli buď tiež pozitívni alebo v karanténe 
pre kontakt s pozitívnym. 
* Na opatrnosť a ohľaduplnosť vyzývalo nielen vedenie nemocnice, ale aj 
regionálna hygienička. Riaditeľ nemocnice Slavko Rodák žiadal pre okresy 
Svidník ešte prísnejšie opatrenia, než tie, ktoré platili na celom Slovensku.
* Tak sa aj stalo a od 22. decembra platí v okresoch Svidník okrem ostatných 
zákazov a opatrení aj zákaz konania bohoslužieb, organizovania rôznych 
fi remných večierkov či zákaz návštev v sociálnych zariadeniach. 
* Prioritou je stále obmedzenie mobility a stretávania sa. Či sa to darí, je otázne. 
Ako sme už raz uviedli, najlepšie to vie každý z nás. Jedno je však isté, v čase 
písania týchto riadkov len deň pred Silvestrom pandémia koronavírusu stále 
napreduje. Lepšie povedané pandémia druhej vlny koronavírusu. A hoci medzi 
sviatkami prišla dobrá správa, že sa začalo očkovať, nič je vyhraté... 
* Majme sa, prosím, všetci na pozore a buďme zodpovední. 

(ps)
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  Pár dní pred Vianocami, presne vo štvrtok 17. decembra sláv-
nostne otvorili nové priestory Podduklianskeho osvetového 
strediska vo Svidníku. Jeho riaditeľka Mária Pajzinková mohla 
skonštatovať, že stavebné sú ukončené a že Prešovský samo-
správny kraj tu preinvestoval viac ako 834-tisíc eur. 

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku 
má nové moderné priestory za 834-tisíc eur

  Rekonštrukcia a prístavba budovy Podduklianskeho osvetového strediska 
(POS) vo Svidníku je hotová. Po 2,5 ročnom stavebnom ruchu sa vytvoril 
priestor pre miestne folklórne súbory, ale aj výstavy a tvorivé dielne. Pripo-
meňme, že, prístavbu v areáli oproti OD Profi t schválil krajský parlament ešte 
pod vedením dlhoročného župana Petra Chudíka v roku 2017 a po verejnom 
obstarávaní sa s prácami začalo v lete v roku 2018, keď už na čele prešovskej 
župy stál Milan Majerský. „Do prístavby novej bezbariérovej budovy a čias-
točnej rekonštrukcie historickej budovy Podduklianskeho osvetového 
strediska vo Svidníku sme preinvestovali viac ako 834-tisíc eur. Teší ma, 
že sme tak mohli vytvoriť kultúrne centrum pre talenty v dvoch regiónoch 
alebo teda pred dva okresy Svidník a Stropkov, ktoré osvetové stredisko 
pokrýva. Folklórny súbor Makovica a Detský folklórny súbor Makovička 
už nebudú musieť cvičiť v prenajatých priestoroch, ale v úplne novej 
tanečnej sále v pôsobnosti krajskej samosprávy,“ skonštatoval predseda 
Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. 
  Okrem neho a zástupkýň Odboru kultúry Úradu PSK sa na slávnostnom otvo-
rení novej budovy zúčastnila aj primátorka Svidníka Marcela Ivančová, krajský 
a mestský poslanec Ján Hirčko, mestská poslankyňa Katarína Siváková, 
riaditelia kultúrnych inštitúcií v meste Svidník a niekoľkí ďalší. „V doterajšej, 

takmer 65-ročnej histórii Folklórny súbor Makovica a Detský folklórny 
súbor Makovička vo svojej doterajšej 23-ročnej histórii pôsobili v Dome 
kultúry, Klube mladých, v dnešnej Rímskokatolíckej fare, knižnici, v Zá-
kladnej umeleckej školy a napokon v priestoroch supermarketu Trend, 
ktorý Svidníčania poznajú aj ako hnedák. Od tohtoročného septembra 
Makovica a Makovička sídlia v nových priestoroch patriacich Podduk-
lianskemu osvetovému stredisku vo Svidníku,“ napísala na sociálnej sieti 
Katarína Siváková. Svoju radosť z nových priestorov pre kultúru ako takú, ale 
hlavne pre folklórne kolektívy Makovica a Makovička netajila ani primátorka 
Marcela Ivančová či krajský poslanec Ján Hirčko, ktorý na slávnosti poďako-
val nielen županovi Milanovi Majerskému, ale aj riaditeľke svidníckej osvety 
Márii Pajzinkovej. 
  Podľa informácií, ktoré ďalej poskytla dlhoročná riaditeľka Podduklianskeho 
osvetového strediska vo Svidníku Mária Pajzinková, v novej budove sa vytvo-

rila tanečná sála, šatne, krojovňa, taktiež sa tu nachádzajú 
sociálne zariadenia, sprchy, špeciálna skladacia tribúna, 
baletizol i výťah. Okrem toho sa zrekonštruovala historická 
budova POS, ktorá je s prístavbou prepojená chodbou. Tiež 
sa opravil plot a zrekonštruoval dvor, kde sa vytvoril aj priestor 
na parkovanie. Práve Mária Pajzinková má najväčšiu zásluhy 
na tom, že sa jedno pekné dielo podarilo. Jej zanietenosť 
pre kultúru v celom regióne je obdivuhodná. Stavebné práce 
realizovala svidnícka fi rma HKK mont. 
  Dodajme ešte, že Podduklianske osvetové stredisko vo 
Svidníku svojou pôsobnosťou pokrýva obce a mestá dvoch 
okresov, a to Svidníka a Stropkova (cca 63-tisíc obyvateľov). 
Je tiež tvorca i spolutvorca kultúrnych a vzdelávacích aktivít. 
Pripravuje a realizuje najmä festivaly, súťaže, prehliadky, 
výstavy, tvorivé dielne a ďalšie prezentačné a vzdelávacie 
podujatia. 

(ps)

Po 2,5 ročnom stavebnom ruchu sa vytvoril priestor pre miestne 
folklórne súbory, ale aj výstavy a tvorivé dielne

Symbolickú pásku prestrihli župan Milan Majerský, primátorka 
Svidníka Marcela Ivančová a poslanec PSK Ján Hirčko
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ČO SA DIALO V REGIÓNE POD DUKLOU V ROKU 2020
alebo o čom sme písali, o čom a o kom sme informovali

JANUÁR
  Prvým bábätkom zo Svidníka naro-
deným v novom roku 2020 by mala 
byť Tamarka Sipľaková, ktorá prišla 
na svet 1. januára o 12.56 hod. v 
nemocnici v Humennom. * Rodená 
Svidníčanka Gabriela Prusáková sa 

v rámci sociálnej experimentu televíznej 
šou TV Markíza Svadba na prvý pohľad 
vydala za muža, ktorého pri sobáši 
videla prvýkrát v živote. * Mimoriadne 
opatrenia oproti šíreniu afrického moru 
ošípaných zaviedli aj v slovensko-poľ-
skom pohraničí. * Pravoslávni veriaci 
slávili Roždestvo Christovo v mrazivom 
a zasneženom počasí. * Vo svidníckom 
Skanzene SNM-MUK sa konali tradičné 

novoročné tradície podľa Juliánskeho 
kalendára spojené so zabíjačkou. * 
Plesovú sezónu pod Duklou otvoril 
Kružlovský ples. * Ocenenie Najlepší v 
cestovnom ruchu Prešovskom kraji za 
rok 2019 získali aj Michal Hudák, Dukla 
Destination a Vermex Lokal. * Svidník 
si pripomenul 75. výročie oslobodenia. 
* Nový rok podľa Juliánskeho kalendára 
Svidníčania a ľudia z regiónu oslávili 
tradičným ohňostrojom v Pohostinstve 
u Jakuba. * Vyhliadková veža na Dukle sa po dlhých 50-tich rokoch dočkala 
nového rýchlovýťahu. * Písali sme o Svidníčanke Zlati Šafrankovej, ktorá sa 
stará o nechcené, túlavé a vyhodené psíky. * Ministerka školstva Martina Lu-
byová v Kružlovej a v Giraltovciach seniorom rozdala palice na nordic walking. 
* V Kurimke mali tradičnú obecnú zabíjačku a v Hrabovčíku otvorili zrubovú 
chatu v oddychovej zóne, ktorú odkúpila obec. * Michal Kostik a Michal Hajduk 
odbehli maratón v marockom Marakeši. * Čašníčku reštaurácie pri čerpacej 
stanici vo Svidníku lúpežne prepadol 30-ročný muž z okresu Stropkov. * 

FEBRUÁR
  V duchu návratov ku tradíciám sa pod záštitou podnikateľa Stanislava Žumára 
konal 19. Svidnícky občiansky ples. * Vo svidníckej nemocnici zrealizovali 

unikátnu operáciu krčnej chrbtice. * Písali 
sme o Edwardovi O´Tooleovi, ktorý maľuje 
na kožu z diviakov, mufl ónov a danielov. 
* Obchodný dom Kaufl and vo Svidníku 
otvorili 13. februára. * Svidnícki volejba-
listi v superfinále Slovenského pohára 
na víťazný pohár nedočiahli. * Na našich 
stránkach sme predstavili mladú tatérku 

Veroniku Ducárovú Uyasalan. * 
Po zrážke s kamiónom na ceste 
medzi Svidníkom a Stročínom 
zahynul v osobnom aute 23-ročný 
Erik. * Písali sme o mladom Svid-
níčanovi Denisovi Štefaniskovi, 
ktorý sa venuje archeológii. * Par-
lamentné voľby v okrese Svidník 
vyhral SMER-SD pred OĽaNO 
a Sme rodina - poslankyňou NR 
SR sa stala aj Anna Andrejuvová 
s rodinnými koreňmi vo Svidníku. 
* Vo veku 96 rokov zomrel priamy 
účastník II. svetovej vojny Ján 
Jurčišin z Vagrinca. 

MAREC
  Písali sme o zakladateľovi a 

spolumajiteľovi svidníckej spoločnosti Gras SK produkujúcej tonery do 
tlačiarní Martinovi Čurilovi. * Svidníčania Michal Hajduk, Michal Kočan a 
Nižnokomarničan Ľubomír Varga boli na tradičnom Vasovom behu na lyžiach 
vo Švédsku. * Na Slovensku bol vyhlásený núdzový stav - ako sa neskôr 
ukázalo, prepukla prvá vlna pandémie 
koronavírusu, resp. ochorenia COVID-19. 
* Zaviedli sa prísne opatrenia na hrani-
ciach a ľudia začali nosiť na tvári rúška. 
Prvým nakazeným v okrese Svidník bol 
mestský poslanec v Giraltovciach. * Na 
ulici 8. mája vo Svidníku (poza Lidl) zria-
dili jednosmernú premávku. * Písali sme 
o ľuďoch z regiónu žijúcich v zahraničí 
o tom, ako v iných krajinách prežívajú 
a zvládajú koronavírus. * Svidnícky pár 
Viktor Kniš a Zuzana Ľos-Božiková na 
našich stránkach vyrozprával svoj príbeh 
o zážitkoch s koronavírusom v New Yorku, 
ale hlavne o ceste cez Moskvu a Viedeň 
na Slovensko do domácej karantény. * 
Prepustené šičky zo zatvorenej odevnej 
spoločnosti I.C.A. Svidník sa dočkali - 
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APRÍL
  Písali sme o Svidníčanovi Martinovi Fečovi, 
ktorý riadi fi rmu, zabezpečujúcu repatriačné 

lety Slovákov a Čechov zo 
zahraničia domov. * Počas 
Veľkej noci platil zákaz pre-
chádzania z okresu do okre-
su. Na hraniciach okresov 
boli zmiešané policajno-vo-
jenské hliadky. * Cirkevné 
obrady Veľkej noci sa konali 
bez účasti verejnosti. * Vo 
svidníckom stredoškolskom 
internáte zriadili karanténne 

centrum pre repatriantov zo zahraničia. * V Mlynárovciach pred Veľkou nocou 
zhorel chudobný príbytok. Slavomír prišiel o strechu nad hlavou. * Operný 
spevák Igor Kucer oslávil 50. narodeniny. * Od 22. apríla začalo postupné 
uvoľňovanie opatrení zavedených proti pandémii koronavírusu. * Vo veku 
nedožitých 92 rokov 19. apríla 2020 zomrel pe-
dagóg, fotograf a cestovateľ Michal Hudák. * 

MÁJ
  Predstavili sme vynovené minigolfové ihrisko 
nazvané VONKU. * Písali sme o Svidníčanke 
Barbore Jurčovej, pre ktorú bolo Poľsko, kde 

žije s dcérou a pracuje, 
skvelou voľbou. * Pripo-
menuli sme si 75. výročie 
ukončenia II. svetovej 
vojny, no bez ofi ciálnych 

osláv, kvôli pandémii 
koronavírusu len indi-
viduálne. * Svidníčan 
Josef Vašuta, ktorý 
je aj podpredsedom 
hnutia Sme rodina, 
sa stal asistentom 
poslanca NR SR Ľu-
boša Krajčíra. * Karol 
Richvalský skončil 
na poste vedúceho 
Odboru výstavby a 
odišiel aj celkovo z Mestského úradu vo Svidníku. * Svidnícki mestskí poslanci 
sa vzdali svojich odmien do konca roka 2020 a rovnako aj hlavný kontrolór. * 
Písali sme o Svidníčanovi Ivovi Kundríkovi, ktorý na svojej záhrade zhotovil 
hmyzí hotel. * Viceprimátor Svidníka Michal Goriščák sa stal podpredse-
dom mimoparlamentnej strany 
Most-Híd.

JÚN
  Publikovali sme príbeh dvoch 
českých študentiek, ktoré po II. 
svetovej vojne pomohli 45-tim 
deťom z Údolia smrti. * Mater-
ská škola na Ulici gen. Svobo-
du vo Svidníku si pripomenula 
30. výročie svojho založenia. 
* Predstavili sme svidníckeho 

výtvarníka Andreja Urama-Murína, 
ktorý si svoj ateliér zriadil v garáži pri 
rodinnom dome. * Primátorka Svidníka 
Marcela Ivančová po výberovom konaní 
za riaditeľa Technických služieb mesta 
Svidník navrhla Lukáša Dubca. * Pred-
stavili sme Olinu Porcu z Kapišovej, ktorá 
dáva starým veciam a nábytku druhý 
život. * Svidnícka spoločnosť Print Cup 
darovala mestu a organizáciám 200-tisíc 
papierových pohárov. * Odhalili pamätník 
nenarodeným deťom a hrob pre nena-
rodené deti na svidníckom cintoríne. 
Prišiel aj minister práce, soc. vecí a 
rodiny Milan Krajniak. * Viacero obcí pod 
Duklou postihli rýchle prívalové povodne. 
* Primičnú svätú omšu vo svidníckom 
Rímskokatolíckom kostole slúžil nový 
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svidnícky duchovný Marek Pich. * 
JÚL

  Jaroslav Ivančo sa stal generálnym 
tajomníkom Služobného úradu Úradu 
priemyselného vlastníctva SR v Banskej 
Bystrici. Do tejto funkcie odišiel z postu 
riaditeľa Senior domu Svida vo Svidníku po 
tom, čo ho vymenovala vláda. * Odbornou 
zamestnankyňou Školského úradu mesta 
Svidník sa stala Nadežda Ignácová po tom, 
čo odišla z funkcie riaditeľky Základnej 
školy na Karpatskej ulici. * Vo Svidníku pri 
najväčších atrakciách a pamiatkach osadili 

štyri fotorámy pre turistov. * Na 
svidníckom letisku začali v spolu-
práci s košickou leteckou fakultou 
pôsobiť letecká škola. * Manželia 
Natália a Rasťo Paňkovci prešli 
Slovenska na bicykloch. * Na 
budove Podduklianskej knižnice 
osadili nový defi brilátor. * Novým 
prednostom Okresného úradu vo 
Svidníku sa po odvolaní Jozefa 
Baslára stal Michal Iľkanina a po 
odvolaní Alfonza Veselého sa 
novým prednostom Okresného 
úradu v Stropkove stal Peter 
Harvan. * Vo veku nedožitých 
82 rokov 13. júla 2020 zomrel 
rodák z Nižnej Pisanej, vysokoškolský profesor Ján Jech. * V Kružlovej osa-

dili dvojmetrové srdce na plastové 
vrchnáky, ktoré zapísali aj do Knihy 
slovenských rekordov. * Podpredse-
dom Dozornej rady Železničnej spo-
ločnosti Slovensko sa stal Svidníčan 
Tomáš Vašuta. * Michala Goriščáka 
vo funkcii riaditeľa Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Bardejove 
vystriedala Lenka Kováčová. * Mladý 

Svidníčan ako hráč na ústnu harmoniku 
účinkoval v klipe populárneho speváka 
pre deti Mira Jaroša. * Expremiér Peter 
Pellegrini v uliciach Svidníka spolu s 
kolegami zbieral podpisy pre zloženie 
strany Hlas-SD. * Svidník navštívil 

štátny tajomník Ministerstva 
dopravy Jaroslav Kmeť. * 

AUGUST
  V areáli Galérie Dezidera 
Millyho vo Svidníku koncertoval 
operný spevák, svidnícky rodák 
pôsobiaci v Nemecku, Richard 
Šveda. * „Nižný“ Svidník ožil 
sídliskovým festivalom so svid-

níckymi umelcami. * 
V Príkrej sa obecný 
úrad z domu sta-
rostu presťahoval 
do unimobunky. * 
Písali sme o Jánovi 
Hrinkovi, mladom 
mužovi s rodinnými 
koreňmi v Krajnej 
Bystrej, ktorý pôso-
bil pri troch sloven-
ských premiéroch. * 
Rodák zo Svidníka 

Peter Kruľ sa stal pravou rukou šéfa 
slovenského hokeja Miroslava Šata-
na - výkonným riaditeľom SZĽH. * Pri 
tragickej nehode na Liptove zahynuli 
štyria malí chlapci a dospelý muž zo 
Stropkova. * Publikovali sme spomienky 
bývalého futbalistu Milana Košu nielen 
na historický úspech v drese susedného 
Stropkova. * Písali sme o mladom Svid-
níčanovi Dominikovi Lutášovi, ktorému 
ako športovcovi telom a dušou učarovala 
práca s vínom. * Medzi Vyšným a Nižný 
Orlíkom 71-ročný Svidníčan za volan-
tom auta zrazil troch cyklistov, 54-ročný 
Jozef zomrel na mieste. * Manželia Pa-
raničovci vo Svidníku zriadili požičovňu 
elektrobicyklov a nabíjaciu stanicu pre 
elektroautomobily. * 

SEPTEMBER
  Lukáš Dubec sa ofi ciálne 
ujal funkcie riaditeľa Technic-
kých služieb mesta Svidník. 
* Písali sme o Svidníčanovi 
Braňovi Šandalovi, ktorý žije 
a pracuje v českom Brne a už 
trinásť rokov pomáha podni-
kateľom. * Konal sa 61. ročník 
Dukelského behu mieru. * Už 
opäť s povinnosťou nosiť na 
tvári rúško sa vo svidníckom 
skanzene konali tradičné maj-
strovstvá vo varení pirohov. * 
Dva tanky od družstva premiestnili do centra obce Kapišová. * Stredoškolský 
internát vo Svidníku začal opäť slúžiť ako karanténne zariadenie, tentoraz pre 
študentov z Ukrajiny. * Po zrušení májového termínu sa v septembri za prísnych 
hygienických opatrení konal tradičný Rusínsky festival. * Jeden chodník na 
moste cez rieku Ladomirka museli pre poškodenie uzavrieť. * Podstavec 
Sochy arm. gen. L. Svobodu opravovali za 15-tisíc eur. * Na koncerte v klube 
Holičstvo sa predstavila nová rocková zostava legendárnej svidníckej kapely 
Kontakty. * Písali sme o hroznom prípade, keď z mladých mužov žijúcich vo 
Svidníku sa stali v Anglicku novodobí otroci. * Svadba ženícha zo Svidníka a 
nevesty z Chotče v Stropkove podľa hygienikov naplno „odštartovala druhú 

vlnu pandémie koronavírusu 
v regióne. * Vo svidníckej 
nemocnici otvorili ambulanciu 
tropickej medicíny. * Rómskej 
kapele Gipy fanky v Lado-
mirovej zhorela skúšobňa s 
aparatúrou a nástrojmi. * Zá-
kladnú školu na Komenského 
ulici vo Svidníku vytopila voda 
po tom, čo praskla hadička 
na toaletách. * 28. septembra 
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2020 vo veku 75 rokov 
zomrel bývalý svidnícky 
mestský poslanec a dlho-
ročný primár v nemocnici 
Peter Blicha. * 

OKTÓBER
  Na celom Slovensku 
začali platiť sprísnené 
opatrenia proti koronaví-
rusu. * 76. výročie Karpat-
sko-duklianskej operácie 
boli bez ofi ciálnych osláv. 

Pamiatku padlých hrdinov si individuálne uctili 
napríklad aj predseda Národnej rady SR Bo-
ris Kollár, či premiér Igor Matovič. * Hneď dva 
priame prenosy z gréckokatolíckych svätých 
liturgií v drevenom chráme v Ladomirovej 
vysielala RTVS. * Rozdelenie štátnych peňazí 
v rámci regionálneho príspevku na rozvoj 
okresu Svidník vyvolali kritiku, ktorej čelil 

okresný prednosta Michal Iľka-
nin. * Písali sme o Svidníčanovi 
Tomášovi Kromkovi, ktorý stojí 
za zaujímavým projektom pod 
názvom Cesta za úspechom. 
* Za domami pod svidníckym 
obchvatom niekto zrezal takmer 
40 stromov. * Situácia s náras-
tom pozitívne testovaných na 
COVID-19 postupne ochromila 
aj chod svidníckych škôl. * Na 
prelome októbra a novembra 
sa konali dve kolá celoplošného 
testovania na COVID-19. * 29. 

októbra 2020 vo veku nedo-
žitých 90 rokov zomrel lekár 
Aladár Šalata. * 

NOVEMBER
  Na svidníckom letisku nú-

dzovo pristálo lietadlo bez jedného kolesa. * 
Predstavili sme novú knižnú novinku svidníc-
keho spisovateľa Júliusa Paňka, píšuceho v 
ukrajinčine. * Po dvoch kolách celoplošného 
testovania prišlo k miernemu uvoľneniu opat-
rení pre ľudí s negatívnym výsledkom testu. * 
Predstavili sme aj novú knižnú novinku svid-

níckej rusínskej spisova-
teľky Ľudmily Šandalovej 
nazvanej Napju sja vo-
dyčky. * Na príkaz sudcu 
Okresného súdu vo Svid-
níku zatkli starostu Vyš-
ného Mirošova Michala 
Petranika. * Ministerstvo 
investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie 
potvrdilo pochybenia pri 
prideľovaní regionálneho 
príspevku dvom žiada-
teľom v okrese Svidník, 
na ktoré sme upozornili na našich stránkach. Vláda im následne príspevok 
neschválila. * Traja mladí muži rozoberali vysokánsky komín pri svidníckej 
nemocnici. * Na svidníckom obchvate zletel z mosta ukrajinský kamión, šofér 
na mieste zahynul. * Písali sme o mladej Svidníčanke Radke Ivančovej, ktorá 
študuje v Prahe a umenie spája s ľudskými právami. * Spustila sa vlna kritiky a 
rokovaní proti návrhu Ministerstva spravodlivosti na zrušenie Okresného súdu 
vo Svidníku. * Cestu medzi Šarišským Štiavnikom a Rakovčíkom opravovali 
v rámci záručnej doby poslednýkrát. * Pri predajni zmrzliny v Kračúnovciach 
našli v kamióne siedmich nelegálnych migrantov z Afganistanu. * Vo veku 83 
rokov 24. novembra 2020 zomrel pravoslávny duchovný pôsobiaci v Barde-
jove, rodák z Vagrinca Ján Lakata. * 27. novembra 2020 vo veku 84 rokov 

zomrel rodák z Nižnej Pisanej, prvý 
nevidiaci pedagóg na vysokej škole 
na Slovensku. *

DECEMBER 
  Za nového vedúceho Odboru 
výstavby Mestského úradu vo 
Svidníku primátorka mesta bez 
výberového konania vymenovala 
Viliama Staurovského. *  Starostu 
Vyšného Mirošova Michala Petra-
nika prešovský Krajský súd pre-
pustil z väzby. * Novým riaditeľom 

svidníckej pobočky Sociálnej poisťovne sa 
po piatich rokoch pôsobenia na ústredí v 
Bratislave stal Milan Piršč. * Nezisková 
organizácia Dukla Destination vydala 
novú knihu o výnimočnostiach kraja pod 
Duklou. * Svidnícka nemocnica pre pa-
cientov a zamestnancov zorganizovala 
minikoncert vianočných kolied na streche. 
* Riaditeľ svidníckeho Územného spolku 
SČK Slavomír Sakalik získal ocenenie 
Krajské srdce na dlani. * Vytopenej Zá-
kladnej škole na Komenského ulici vo 
Svidníku prišiel odovzdať dar 49 999 eur 
generálny riaditeľ spoločnosti Kaufl and 
Slovensko Paul Pauls. * Na parkovisku 
pri hraničnom priechode Vyšný Komárnik 
- Barwinek našli v bieloruskom kamióne 

troch nelegálnych migrantov z 
Afganistanu. * Na Štedrý deň 
večer sa stratil 69-ročný muž 
z obce Cernina. * S výnimkou 
rozsvietenia vianočnej výzdo-
by Mikulášom a tradičného 
Viflejemského večera sa vo 
Svidníku nekonali žiadne via-
nočné a ani silvestrovsko-no-
voročné podujatia. * Situácia 
s ochorením COVID-19 sa v 
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  Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku oslovilo aj tento 
rok všetky deti, ktoré majú chuť tvoriť, aby zhotovili spolu so 
svojimi pedagógmi alebo rodičmi jeden zo symbolov Vianoc - 
betlehem. 

Súťažilo viac ako 40 betlehemov 

  V roku 2020 sa do súťaže zapojili základné školy, Centrum pre deti a rodiny, 
DSS Náš dom, zariadenia pre seniorov a špecializované zariadenia z okresu 
Svidník, ktorí zhotovili spolu 42 betlehemov. Odborná porota s predsedom 
Milanom Paňkom a členmi Milenou Žákovou a Katarínou Grúsovou vyhodnotila 
súťažné betlehemy takto:
I. kategória: žiaci 1. - 4. ročníka základných škôl: 1. miesto: Matej Hríb 
(CZŠ sv. Juraja vo Svidníku), 2. miesto: Mia Kubošková (ZŠ Komenského 
vo Svidníku), Martina Kozáková (ZŠ Karpatská vo Svidníku), 3. miesto: Na-
tália Halušková (ZŠ Vyšný Orlík), Jakub Demko (ZŠ Nižný Mirošov), Čestné 
uznanie: Diana Jachymovičová (ZŠ Komenského Svidník). 
II. kategória: žiaci 5. - 9. ročníka základných škôl: 1. miesto: Natália Knišová 
(ZŠ Karpatská vo Svidníku), 2. miesto: Sára Šamková (SZŠ Giraltovce), 3. 
miesto: Ema Mihaličová (CZŠ sv. Juraja  vo Svidníku).

III. kategória: centrum pre deti a rodiny, špecializované zariadenia: 1.  
miesto: Ladislav Balažovič (Centrum pre deti a rodiny vo Svidníku - 6. sku-
pina), 2. miesto: Alan Leščišin 
(Súkromná základná špeciálna 
škola vo Svidníku), 3. miesto: 
Kevin Sivák (Centrum pre deti 
a rodiny vo Svidníku - 4. sku-
pina).
IV. kategória: denné stacio-
náre pre seniorov: 1. miesto: 
Anna Jevčáková (Denný staci-
onár Cernina), 2. miesto: Lucia 
Želinská (Denný stacionár 
Vagrinec). 
Všetci víťazi súťaže boli ocene-
ní diplomom a vecnou cenou.

Katarína Grúsová, 
POS vo Svidníku Matej Hríb

  Mesto Stropkov vydalo pred Vianocami v poradí šiesty ofi ciálny 
mestský kalendár na nadchádzajúci rok. Nesie podtitul Veľké 
osobnosti malého mesta. Radnica sa pri jeho tvorbe rozhodla 
vzdať úctu a verejnosti viac priblížiť osobnosti, ktoré sa význam-
ným spôsobom zapísali do histórie mesta. 

Stropkov vydal kalendár s významnými osobnosťami spätými s mestom

  Po sérii knižných publikácií mapujúcich kultúrno-spoločenský život mesta 
v minulom sto-
ročí je kalendár 
pomyse lnou 
bodkou v his-
torickej edícii 
venovanej uda-
lostiam a osob-
nostiam, ktoré 
hýbali dejinami 
Stropkova. 
  Medzi také-
h o  v ý r a z n é 
postavy zara-
dili napríklad 
stropkovského 
panovníka zo 

  Silvester je každoročne symbolom zábavy a stmeľovania ľudí, 
aby sme sa spoločne rozlúčili s jedným rokom a oslávili ten 
prichádzajúci. V roku 2020 však bolo takmer všetko inak a týkalo 
sa to aj silvestrovských osláv v réžii mesta Svidník. 

Silvester bez osláv na pešej zóne i bez ohňostroja

  „Z dôvodu zákazu združovania sa oslava na námestí neuskutočnila a 
vyhláškou RÚVZ Svidník sa zakazovali aj akékoľvek fi remné večierky, 
či súkromné oslavy ľudí mimo najbližšej rodiny v jednej „bubline,“ kon-
štatovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová a vysvetlila, prečo 
sa na Silvestra na pešej zóne nekonali žiadne oslavy. 
  Svidník bol bez spoločného odpočítavania posledných starého roka 
a bez spoločného vítania toho nového. Rovnako v silvestrovsko-no-
voročnú polnoc oblohu nad Svidníkom nerozžiaril ohňostroj. Mesto pri 
Silvestri nezvolilo podobnú formu, akú zvolilo pri rozsvietení vianočnej 
výzdoby. Vtedy ľudí informovalo, že v piatok 4. decembra okolo 15.50 
hod. s Mikulášom rozsvietia vianočnú výzdobu v meste, no a výsledok 
bol taký, že na pešej zóne sa zišlo asi 500 ľudí. Za zmienku stojí fakt, 
ktorý potvrdili z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR so 
sídlom vo Svidníku, že následne od 10. do 17. decembra stúpol počet 
pozitívne testovaných PCR testami v regióne o 79 percent. Situácia v 

regióne sa potom dramatizovala, čo podľa hygienikov možno pripísať viacerým 
faktorom, okrem iného aj stretávaniu sa ľudí, hoci aj na otvorenom priestran-
stve pod holým nebom, keď sa na malej ploche stretne veľa ľudí. 
  Silvestrovsko-novoročné oslavy vo Svidníku tak neboli. PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová k tomu ešte dodala: „Pozdravenie Svidníčanov 
do nového roka sme preniesli do on-line priestoru a veríme, že v novom 
roku 2021 sa budeme môcť viac osobne stretávať, usmievať sa na seba 
nielen cez oči a časom sa aj objať.“ 

(ps)

17. storočia Žigmunda Pethö, slovensko-amerického bankára Michala Bosáka, 
akademického maliara Františka Veselého, ale aj Pavla Országha Hviezdo-
slava, richtára Jozefa Žanonyho, spisovateľa Alojza Čobeja či následníka ra-
kúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda d`Este. „Bohužiaľ, mnoho z tých, 
ktorí sa významne zapísali do dejín nášho mesta sa stalo obeťami totalitných 
režimov, či už nacistického alebo komunistického. Spomeniem kňaza Štefana 
Vargu, redemptoristu blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, veliteľa SNP 
na Hornej Nitre, pre mnohých málo známeho stropkovského rodáka Adolfa 
Weinholda alebo zakladateľa stropkovského futbalu Lukáša Vereša, ktorý 
bol na sklonku II. svetovej vojny príslušníkmi sovietskej NKVD odvlečený do 
gulagu. Počas normalizácie si svoje vytrpel aj pedagóg Emil Burák. 
   Aj tieto osobnosti a ich životné príbehy sme sa snažili pripomenúť v aktu-
álnom kalendári,“ priblížil primátor Stropkova Ondrej Brendza. Na rozdiel od 
uplynulých rokov však v kalendári bude chýbať harmonogram pravidelných 
kultúrno-spoločenských a športových podujatí v Stropkove, ktorý by bolo v 
súčasnosti ťažko akokoľvek plánovať.  
  Mesto Stropkov vydáva ofi ciálny kalendár od roku 2016 a ten aktuálny je 
šiestym v poradí. V posledných rokoch boli kalendáre mesta ocenené aj na 
celoslovenských súťažiach. Spolu s nimi uviedli na predvianočný trh aj trojicu 
nových pohľadníc s vianočným motívom sakrálnych stavieb v Stropkove. Nový 
kalendár i pohľadnice sú v predaji od pondelka 14. decembra v Turistickom 
informačnom centre.

 Peter Novák, 
hovorca mesta Stropkov 
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  Prímestské autobusové spoje v Prešovskom kraji zmenia od 
nového roka cestovného poriadky. Kvôli pandémii COVID-19 
dôjde k redukcii spojov.

V PSK sa 1. januára zmenia cestovné poriadky

  V prímestskej autobusovej doprave v Prešovskom samosprávnom kraji 
dochádza od 1. januára 2021 k  poklesu dopravných výkonov. Dôvodom sú 
pandemické opatrenia vlády Slovenskej republiky zapríčiňujúce výrazný pokles 
počtu cestujúcich a s tým spojený mimoriadny prepad tržieb z cestovného. 
Konkrétne dôjde k 5-percentnému poklesu kilometrických výkonov v prípade 
spojov zabezpečovaných dopravcami SAD Humenné, SAD Prešov, a BUS 
Karpaty. K 1,5-percentnému poklesu dôjde v rámci spojov zabezpečovaných 
dopravcom SAD Poprad. 
  Chceme teda poprosiť cestujúcu verejnosť, aby venovali zvýšenú pozornosť 
zmenám cestovných poriadkov, ktoré vstúpia do platnosti 1. januára 2021. 
Od tohto dátumu sa taktiež zmenia časy odchodov niektorých spojov, a to na 
základe pripomienok cestujúcich. 
  Aktuálne cestovné poriadky sú k dispozícii na www.cp.sk alebo priamo na 
stránkach autobusových dopravcov. 

 IDS Východ

  Súčasná pandemická situácia negatívne ovplyvňuje naše životy 
prakticky vo všetkých oblastiach. Citlivo to všetci vnímame aj 
pri vzdelávaní našej mladej generácie. 

Pokroky Spojenej školy v systéme vzdelávania

  Po prerušení prezenčnej formy vyučovania - pre stredoškolákov od 12. 
októbra a pre II. stupeň ZŠ od 26. októbra - v Spojenej škole sme prešli na 
tzv. „covidový“ rozvrh. Týmto spôsobom sa celkovo vzdeláva 123 žiakov na II. 
stupni ZŠ a 131 študentov strednej školy. Na základe získaných skúseností, po 
absolvovaní dištančného vzdelávania 
v minulom školskom roku, sme pristú-
pili k nastaveniu jednotných  pravidiel. 
Žiaci majú stanovený pevný rozvrh, v 
priemere 15 hodín týždenne v každom 
ročníku, a výučba prebieha prostred-
níctvom školského informačného 
systému Edupage a aplikácie Microsoft 
Teams. Na rozdiel od iných aplikácií 
umožňuje táto aplikácia zabezpečenú 
komunikáciu medzi učiteľmi a žiakmi 
bez možnosti prístupu iných osôb. 
Žiaci môžu na vypracovanie zadaných 
úloh používať Offi ce 365, ku ktorému 
majú bezplatný prístup cez internet vo 
svojich počítačoch. 
  So žiakmi, ktorí nemajú prístup na internet (asi 5 %), komunikujeme formou 
zasielania pracovných listov, ktoré vypracujú v týždenných intervaloch. 
Zároveň v našej škole prebieha dištančná forma výučby pre 10 detí so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami pod vedením špeciálnych pedagógov 
a pedagogických asistentov v predmete RŠF (rozvoj špecifi ckých funkcií) v 
rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“. 
Keďže naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa aj naďalej mohli 
kvalitne vzdelávať, z dotácií Ministerstva školstva sme pre nich zakúpili 
učebnice a pracovné zošity. Nákupom ďalších 15 notebookov, 10 vizualizérov 
a 31 tabletov zo zdrojov MŠVVaŠ SR sa vytvorili nové možnosti aj v oblasti 

dištančného vzdelávania. A preto sme vďační za odbornú prácu nášho škol-
ského informatika, ktorý celý systém on-line vzdelávania „naštartoval“ a veľmi 
ochotne dohliada na technické zabezpečenie výučby. 
  V kontakte však nie sme len so žiakmi, ale aj s ich rodičmi. Dôkazom toho 
sú aj triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnili v jednotlivých trie-
dach druhého stupňa ZŠ online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams 
za prítomnosti pani riaditeľky, pani zástupkyne, triednych učiteľov, rodičov a 
žiakov. Všetci prítomní tak mohli predostrieť svoje postrehy, námety, návrhy 

či pripomienky nielen k dištančnému 
vyučovaniu na našej škole. Rodičia 
veľmi privítali možnosť vyjadriť svoj 
názor a ocenili záujem školy neustále 
skvalitňovať výchovno-vzdelávací 
proces.
  Rozhodnutie, že žiaci 2. stupňa ZŠ a 
stredoškoláci sa do škôl vrátia najskôr 
až po novom roku, berieme ako fakt, 
ktorý musíme akceptovať. Keďže 
máme od žiakov dostatočnú spätnú 
väzbu, vyučovanie a odovzdávanie 
vypracovaných zadaní je systematické, 
hodnotenie a klasifi kácia je priebežné, 
nevidíme v tom neriešiteľný problém a 
tešíme sa na nich v januári. 

  Naši žiaci si spoločné „videohodiny“ pochvaľujú, pripravujú sa na vyučova-
nie, komunikujú s vyučujúcimi aj medzi sebou. Zapájajú sa do prebiehajúcich 
on-line súťaží (Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Pytagoriáda, 
Dejepisná olympiáda). Dokonca aj aktivity pri realizácii projektu z dotácie 
ministerstva školstva „Rusínske srdce“ realizujeme aj vo virtuálnom priesto-
re - čítanie so spisovateľkou Ľudmilou Šandalovou, imatrikulácia prvákov, 
vianočné  pozdravy. Samozrejme, že nám chýba osobný kontakt a spoločné 
chvíle strávené v kolektíve. Veríme, že sa to čoskoro zmení a k blížiacim sa 
vianočným sviatkom želáme všetkým pevné zdravie, porozumenie, ľudskú 
spolupatričnosť, šťastie a lásku.         Kolektív pedagógov Spojenej školy

  Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku pripravilo 
súťaž „O najkrajší adventný veniec“ - ako jeden zo symbolov 
Vianoc. 

Súťažili o najkrajší adventný veniec 

  V roku 2020 sa do súťaže zapojili jednotlivci, Centrum pre deti a rodiny, 
DSS Náš dom, Zariadenia pre seniorov a Špecializované zariadenia z okresu 
Svidník, ktorí zhotovili spolu 29 adventných vencov.
Odborná porota s predsedom Milanom Paňkom, členmi Milenou Žákovou a 
Katarínou Grúsovou ohodnotila súťažné betlehemy takto:
I. kategória: dospelí - ženy: 1. miesto: Iveta Kosťová (Svidník), 2. miesto: 
Ľubica Pališinová (Svidník), 3. miesto: Mária Soročinová (Svidník), Čestné 
uznanie: Nataša Marusinová (Roztoky), Svetlana Siroková (Svidník), Natália 
Jurčenková (Matovce). 
II. kategória: centrum pre deti a rodiny, špecializované zariadenia: 1. 
miesto:  Centrum pre deti a rodiny vo Svidníku - 1. špecializovaná opatro-

vateľská skupina skupina, 2. miesto: DSS Náš dom vo Svidníku, 3. miesto: 
Súkromná základná špeciálna škola vo Svidníku, Čestné uznanie: Centrum 
pre deti a rodiny vo Svidníku - 6. skupina, Centrum pre deti a rodiny vo Svid-
níku - 5. skupina. 
III. kategória: denné stacionáre pre seniorov: 1. miesto: Atrium - zariadenie 
pre seniorov vo Svidníku, 2. miesto: Denný stacionár Vagrinec, 3. miesto: 
Denný stacionár Kurimka. 
Všetci víťazi boli ocenení diplomom a vecnou cenou.    

Katarína Grúsová, POS vo Svidníku 
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Kto daroval krv?       SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE 
Prišlo to tak nečakane,

keď sme sa dozvedeli smutnú správu o tom,
že nás náhle opustila 21. decembra 2020 

moja mamka 
MÁRIA FEDEŠOVÁ z Bukoviec,
ktorá dlhé roky žila vo Svidníku.

  Boh si povolal ďalšieho člena rodiny k sebe, preto 
prosím všetkých, čo ju poznali za modlitbu a spo-
mienky na ňu.

  Lúčia sa s ňou deti spolu s rodinami 
a ďakujeme za výchovu a taktiež sa lúči 
celá ostatná rodina 

Dňa 22. decembra 2020 nás opustil vo veku 56 rokov
 náš drahý manžel, otec, syn, brat a ujo 

JÁN DUCÁR z Hrabovčíka. 

Posledná rozlúčka sa konala za určitých obmedzení, preto slovami 
najmladšej z rodiny netere Natálky 

by sme mu chceli poslať odkaz do večnosti...

  „Keď vstúpime do záhrady ruží 
a rozhodujeme sa, ktorú si k sebe 
vyberieme, odtrhneme tú najkrajšiu. 
Z nášho záhonu si pán vybral uja 
Janka. Jeho srdce bolo preťažené 
nedoceniteľnou láskou, a tak bol 
povolaný na lepšie miesto.  

  Pamätám si ho ako anjela, ktorý 
nám potichu dláždil cesty, po kto-
rých teraz kráčame. Jeho krídla 
sa vznášali v rôznych výškach ale 
nikdy nestratili sever. Vybudoval raj, 
bez očakávania slávy. Mal srdce 
otvorené ľuďom, ktoré sa v poslednej 
chvíli naplnilo láskou, takou veľkou, 
že na zemi už pre ňu nebolo miesta. 
Zbavme sa ľudskej márnotratnosti 
a vypusťme anjela do takej výšky, z 
ktorej bude jeho láska dopadať na 
celý svet ako slnečné lúče.

  Každá svieca za to, že horí, že vydáva svetlo a teplo, platí daň. Stráca sa. 
Svetlom pre druhých sa môžeme stať len vtedy, keď sa budeme ochotný 
rozdávať. Keď to čo máme, si nenecháme pre seba ale dáme to ďalej. 
Môj ujo, nikdy neodišiel. Žije na miestach, kde ľudská myseľ poznala jeho 
meno a srdce dobrotu. Hviezdy, ktoré vidíme, keď svoj zrak upriamime na 
nebo, už dávno vyhasli ale ich svetlo putuje cez generácie. Tak aj láska, ktorá 
žila v mojom ujovi nám bude svietiť na cestách.

  Keď sa nabudúce budete pozerať na rozkvitnuté ruže, spomeňte si, že aj 
ujo Janko bol takým kvetom, Bohom stvoreným pre radosť nám všetkým. 
Uchovajme si všetko dobré, čo pre nás robil a odpusťme jeho poklesky. Ujov 
život napísal knihu, ktorá bude predlohou môjmu. 

  Pán Boh si ho povolal k sebe v čase, keď sa rodiny spájajú pri štedrovečer-
nom stole. Radosť z daru Ježiška bola prevýšená stratou toho, ktorého život 
bol pre nás nesmiernym darom.“ 

  V stredu 16. decembra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svid-
níckej nemocnice darovať krv 47 bezpríspevkových darcov: 
Jaroslav Sasarák (35), Iveta Čurilová (10), Eva Kucerová (56), Mária Čurilová 
(10), Marián Gič (11), Marek Motyka (16), Valér Fedák (46), Igor Keselicová 
(14), Ján Olejár (20), Vladimír Kundrát (70), Anna Jakubová (19), Stanislav 
Magera (3), Vladimír Pasnišin (3), Marián Sahajda (23), Ľuboš Sahajda (8), 
Ľuboš Jackanin (31), Pavol Šidelský (20), Kristián Trebišovský (2), Marta 
Gereková (2), Kristína Nemcová (prvodarca), Ján Calko (48), Miroslav Gerek 
(75), Michaela Haňaková (6), Ivan Mikita (82), Timea Marusinová (5), David 
Sasarák (4), Peter Maleš (8), Filip Maleš (8), Andrea Pirová (6), Marián Čubirka 
(14), Paula Čurová (43), Ján Kavuľa (11), Martin Kostilník (2), Jakub Barančík 
(4), Ivo Zajaroš (27), Klára Gombárová (26), Monika Karamanová (5), Šte-
fan Stolarik (3), Dana Stolariková (3), Jozef Venglovič (28), Jozef Venglovič 
(prvodarca), Peter Masica (6), Adam Zápotocký (5), Dávid Kurej (6), Mária 
Majdová (14), Ľuboš Angelovič (4), Anton Harvan (25). 
  V stredu 30. decembra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svid-
níckej nemocnice darovať krv 42 bezpríspevkových darcov: 
  Ján Siňár (34), Jaroslav Suvák (94), Martin Močilenko (44), Miroslav Burják 
(35), Andrej Vook (7), Stanislav Olijar (36), František Gajdoš (44), Ján Fecenko 
(34), Peter Gula (83), Pavel Piršč (9), Dominika Danková (4), Dávid Danko 
(4), Ján Kľučár (40), Ľuboš Petráš (39), Dávid Bavirčák (prvodarca), Darina 
Štochmalová (23), Juraj Štochmal (11), Ondrej Michališin (19), Miroslav 
Matkobiš (11), Miroslav Vanát (19), Slavomír Vaškanin (63), Miloš Hnát (67), 
Richard Horochonič (4), Miroslav Horochonič (5), Martin Želizňak (3), Margita 
Zatrochová (2), František Hurný (8), Jakub Hurný (2), Peter Palidrab (68), Jana 
Lehocká (11), Antónia Ličková (2), Ján Dupák (4), Viktor Bujdoš (8), Ľubica 
Bujdošová (3), Bibiána Bujdošová (2), Dagmara Hančáková (prvodarca), 
Radoslav Bujdoš (17), Radoslav Bálint (3), Andrej Franko (9), Nikola Sovičová 
(prvodarca), Dávid Sirý (6), Juraj Danko (32). 
  Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

Vďaka za Váš šľachetný čin!  Územný spolok SČK vo Svidníku  

    SPOMIENKA
Tak tíško odišla duša tvoja,

nestihol si povedať ani zbohom,
rodina moja.

26. decembra 2020 uplynulo 20 rokov, 
čo nás po tragickej nehode náhle opustil náš 

drahý manžel, otec a teraz už aj dedko 
JOZEF FRANKO 

Za tichú spomienku všetkým, 
ktorí nezabudli, ďakujeme.     

Smútiaca rodina

    SPOMIENKA
„Aj keď priskoro zhasla sviečka Tvojho života, 

neodišla si, zostáváš v srdciach blízkych.“
1. januára 2021 by oslávila svoje 

60. narodeniny naša milovaná manželka, 
mamička, babička, sestra, švagriná a priateľka 

NATAŠA ŠEPITKOVÁ zo Svidníka
Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku.
V spomienkach zostávaš v našich srdciach.  
Smútiaci manžel Jozef, syn Rastislav s rodinou, 

syn Jozef s priateľkou, brat Miroslav 
s rodinou a ostatná rodina



4. január 2021Podduklianske novinky 19 Infoservis

o d  4 .  j a n u á r a  2 0 21
www.podduklianskakniznica.skLEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

ZETT, Sabine: Mister dog. 
Môj tajný denník. 
Senica, Arkus 2020. 163 s. 
 
   Konečne poriadna rodina! Keď sa 
Mister dog prisťahuje ku Kaiovi, Sáre 
a ich trom deťom, začne to byť pre 
obrovského chlpatého psa ozaj vzru-
šujúce. Spolu s deťmi objavuje okolie, 
spôsobí rozruch na futbalovom ihrisku 
a spoznáva krásnu labradorku Kimbu. 
Mister dog si svoj nový život rodinného 
psa naozaj vychutnáva, len keby nebolo 
toho protivného papagája, ktorý z ďalšie-
ho člena rodiny vôbec nie je nadšený. 
A to, že sa Mister dog postará o chaos 
na pokračovanie (samozrejme, vždy 
nechtiac) veci vôbec neuľahčuje. Bude 
to napínavé: Smie zostať, alebo sa musí 
opäť odsťahovať?

PODZÁMSKA, Elena
  Elena Podzámska sa narodila 7. januára 1972 v Bratislave. Je slovenská 
herečka a dabérka. Má dcéru, ktorá sa volá Radka. Elenu Podzámsku poznajú 
televízni diváci najmä ako seriálovú mrchu, ktorá si berie aj to, čo jej nepatrí. 
V skutočnosti je to bezprostredná usmiata a milá žena, ktorú krásnou robí 
rodinná pohoda. Elena už ako 11-ročná účinkovala vo fi lme Sojky v hlave. Na-
vštevovala detský divadelný súbor Ludus, kde strávila celé detstvo a pubertu. 
Po absolvovaní gymnázia išla študovať medicínu, no po mesiaci prestúpila 
na VŠMU v Bratislave, odbor herectvo. Hosťovala v Slovenskom národnom 
divadle a v Divadle Andreja Bagara v Nitre, kde istý čas aj pôsobila. Po roz-
vode s americkým hudobníkom sa vrátila späť na Slovensko, kde sa jej meno 
dlho spájalo výlučne s dabingom. Jej tvár však zviditeľnil až seriálový boom. 
Účinkovala v televíznych seriáloch Ordinácia v ružovej záhrade, Odsúdené, 
Panelák a zahrala si aj v seriáloch Ako som prežil a Mesto tieňov.

DUŠEK, Dušan (4.1.1946-)
  Básnik, prozaik, scenárista, autor literatúry pre deti a mládež. Vyštudoval 
geológiu a chémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách 
pôsobil ako redaktor v denníku Smena, v športovom týždenníku Tip, v týžden-
níku pre deti Kamarát, ako spisovateľ v slobodnom povolaní a ako pedagóg 
na VŠMU. Prvé poviedky vydával v časopisoch. Debutoval knižkou krátkych 
próz s tematikou domova a detstva Strecha domu, na ktorú nadviazal rovnako 
ladenou knižkou prozaických miniatúr a básničiek Oči a zrak. Nasledovali 
ďalšie zbierky poviedok Poloha pri srdci, Kalendár, Náprstok, zbierky próz 
Milosrdný čas, Kufor na sny, Teplomer a mnohé ďalšie. Venuje sa aj tvorbe 
fi lmových a televíznych scenárov, rozhlasových hier a televíznych programov, 
adresovaných hlavne deťom a mládeži.

Učiteľ hudby vystríha žiaka:
- Keď ma budeš naďalej 

tak hnevať, 
poviem tvojej mame, 

že máš talent!

LEKÁRNE
JANUÁR: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohoto-
vostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
6. januára: MUDr. J. Hutňanová - Dukelská 119 v Giraltovciach. 
                  Kontakt: 0907 901 744.
9. a 10. januára: MDDr. M. Mikula - Kukorelliho 323 v Giraltovciach. 
                           Kontakt: 054/732 21 67.
Stomatologické pohotovostné služby sú cez víkendy a štátne sviatky od 8.00 
do 12.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR: 
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 
054/786 05 38. 

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL 
KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA SVIDNÍK

   6. januára: Zjavenie Pána Traja králi, 8.00, 10.30 hod., 10. januára: Tretia 
nedeľa po narodení Pána, 8.00, 10.30, 18.00 hod. 

KOSTOL NARODENIA PANNY MÁRIE MESTISKO
   6. januára: Zjavenia Pána Traja králi, 9.15 hod., 10. januára: Tretia nedeľa 
po narodení Pána Krst Pána, 9.15 hod.       

PRAVOSLÁVNY CHRÁM
   Na základe Uznesenia vlády SR a platnej vyhlášky Úradu verejného zdravot-
níctva SR sa bohoslužby konajú do 24. januára 2021 bez účasti verejnosti.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Drahí veriaci, počas obmedzenia verejných bohoslužieb sme s vami 
prostredníctvom prenosu z Chrámu Božej múdrosti. Liturgie sú v jednom čase 
všetky úmysly z daného dňa podľa uvedeného programu. Modlite sa za nás! 
Žehnáme vám z Pánovho chrámu.
   Pondelok 4.1.: + Michal, Anna, Ján, Anna, 17.00 + Pavol, Peter, Anna, + 
Mária, Jozef Ščerboví (csl. sv. liturgia), Utorok 5.1.: 8.00 Cárske časy, * Ján 
Haščák s rod. (65 rokov života), 15.00 Večiereň s lit. sv. Bazila Veľkého, Streda 
6.1. - Sväté Bohozjavenie Nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista: * Za 
farnosť, 9.00: * Mária, * Peter s rod. (csl. sv. liturgia - Veľké Jordánske Svätenie 
vody), Štvrtok 7.1.: * Ján, 8.00: + Helena, Karol, Piatok 8.1.: + Lenka, 17.00 + 
Mária Mihaliková (40-dňová liturgia - panychída), Sobota 9.1.: 8.00 * Viktória 
(oslobodenie z útlaku od zlého), Nedeľa 10.1.: 9.00 * Za farnosť, * Miroslav 
a Mária s rod., * Marta a Vasiľ (50 rokov manželstva).

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ 
   Sväté liturgie sa slávia na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva 
SR bez účasti veriacich.
   Pondelok 4.1.: 17:00 + Anna Gulová, Utorok 5.1.: 16:00 Liturgia sv. Bazila 
Veľkého s večierňou - Za poďakovanie rod. Kmiťovej, Streda 6.1.: Sväté 
Bohozjavenie - 9:00 Za farnosť; Veľké jordánske svätenie vody, Štvrtok 7.1.: 
7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Jána, Piatok 8.1.: 17:00 Za 
zdravie a Božie požehnanie pre členov arcibratstva sv. ruženca, Sobota 9.1.: 
7:00 + Peter a Vilma z rod. Obrimčákovej, Nedeľa 10.1.: 9:00 Za farnosť.

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.

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

inzercia
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Spravodajstvo 

  Prešovský samosprávny kraj v súvislosti s Rokom sestier a 
pôrodných asistentiek pripravil unikátny projekt Sestry Pre-
šovského kraja. A to so zámerom vyzdvihnúť význam týchto 
povolaní. Projekt prešovskej župy zastrešuje putovnú výstavu 
fotografi í sestier, tlačenú publikáciu, ako aj literárnu súťaž pre 
žiakov 8. a 9 ročníkov základných škôl a študentov stredných 
škôl v kraji.

PSK spustil projekt Sestry Prešovského kraja
Súčasťou je výstava fotografi í, publikácia a literárna súťaž

  Projekt Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Sestry Prešovského 
kraja je jediný svojho druhu na Slovensku. Vznikol v súvislosti s vyhlásením 
Roka sestier a pôrodných asistentiek. Hlavným cieľom projektu je poukázať 
na dôležité postavenie sestier a pôrodných asistentiek v našej spoločnosti. 
Zároveň tiež motivovať k štúdiu tohto povolania žiakov končiacich ročníkov 
základných škôl v kraji. 

„Práve v tento rok, ktorý výrazne poznačila pandémia koronavírusu, sa viac 
ako inokedy potvrdzuje význam zdravotníckych povolaní v ochrane nášho 
života a prinavracaní zdravia. O to dôležitejšie je zviditeľniť prácu sestier a 
vyjadriť hold ich náročnej práci. Bez nich by bola klinická medicína len ťažko 
realizovateľná. Som rád, že sme sa do projektu o zdravotných sestrách pustili 
ako vôbec prvý kraj na Slovensku. Je naozaj potrebné vnímať sestry a pôrodné 
asistentky ako jeden z najdôležitejších článkov v zdravotníckej starostlivosti,“ 
zhodnotil predseda PSK Milan Majerský
  Samospráva v rámci projektu naplánovala putovnú výstavu umeleckých 
fotografi í z dielne fotografa Jána Štovku. Ukážka z nej je aktuálne vo foajé 
Úradu PSK. Po uvoľnení opatrení sa séria výstav uskutoční na cirkevných, 
súkromných a štátnych stredných zdravotníckych školách v Prešovskom kraji, 
ako aj na konferenciách sestier. 
  PSK začal s realizáciou projektu venovanom zdravotným sestrám, bratom 
a pôrodným asistentkám pôsobiacim v 13 okresoch kraja ešte v lete počas 
zmiernenia protipandemických opatrení. V tom období vznikli fotografi e 
zachytávajúce ich prácu vo vybraných zdravotníckych zariadeniach kraja, v 
nemocnici, v agentúrach domácej ošetrovateľskej služby,  v ambulanciách 
či špecializovaných zariadeniach. Autorom fotografi í je renomovaný fotograf 
Jano Štovka.
  Okrem toho župa vydala tlačenú 60-stranovú publikáciu. Distribuovaná je 
žiakom končiacich ročníkov základných škôl a študentom stredných zdravot-

níckych škôl v kraji so zámerom priblížiť im prácu zdravotníckych povolaní. 
Publikácia je určená aj pre konferencie a semináre sestier.
Ďalšou z aktivít projektu je online literárna súťaž „Daj fotke príbeh“ pre žiakov 
8.a 9. ročníkov ZŠ a stredoškolákov. Kraj spustil súťaž 18. decembra a prebie-
hať bude do 18. februára 2021. Cieľom súťaže je k fotografi ám Jána Štovku 
vytvoriť príbeh, esej či básnické dielo v stanovenom rozsahu a podnietiť tak 
mládež vyjadriť svoj názor k téme zdravotníckeho povolania. Autori víťazných 
literárnych diel získajú hodnotné ceny a ich počiny budú verejne publikované. 
Všetky podmienky k súťaži sú zverejnené na www.vucpo.sk/sestrykraja. Jej 
vyhodnotenie je naplánované na marec 2021.
  Projekt Sestry Prešovského kraja ocenila taktiež Slovenská komora zdra-
votných sestier a pôrodných asistentiek a jej prezidentka Iveta Lazorová. 
„Verím, že tento projekt napomôže pochopiť obetavú prácu sestier a pôrodných 
asistentiek a ich vplyv na zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti. Byť 
zdatnou a profesionálnou sestrou je dôležitou súčasťou našej zodpovednosti 
voči našej profesii. A my spoločne vysielame správu, že rok 2020 je rokom, 
keď bude sestry počuť, nahlas a jasne,“ uviedla Lazorová.
Na celom svete oslavuje tento rok 20-miliónov sestier a pôrodných asis-
tentiek. Z toho vyše 30-tisíc sestier a 1700 pôrodných asistentiek v SR a 
viac ako 4200 sestier a takmer 300 pôrodných asistentiek v Prešovskom 
samosprávnom kraji. 
  Rok sestier a pôrodných asistentiek bol vyhlásený pri príležitosti 200. výročia 
narodenia zakladateľky a patrónky ošetrovateľstva Florence Nightingale. Z 
dôvodu celosvetovej pandémie koronavírusu, ktorá v roku 2020 pribrzdila 
mnohé naplánované aktivity súvisiace s výročím, bude sestrám a pôrodným 
asistentkám zasvätený aj rok 2021. 

Ivana Ondriová, Oddelenie komunikácie a propagácie


