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  Historický prvýkrát formou videokonferencie budú v pondelok 
29. marca rokovať poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svid-
níku. Začiatok videorokovania je naplánovaný na už spomínaný 
pondelok o 13. hodine. 

Po prvýkrát bude svidnícky mestský parlament rokovať online cez internet

  Zaujímavosťou je, že 3. marca rokovalo Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v 
bežnom režime, teda v priestoroch v Dome kultúry na prvom poschodí. Vtedy 
poslanecký zbor volil hlavného kontrolóra. Rovnako Mestská rada rokovala v 
uplynulý utorok 16. marca klasic-
kým spôsobom v Dome kultúry. 
  Mestské zastupiteľstvo však 
tentoraz, aj napriek pomerne sta-
bilizovanej situácii s pandémiou 
koronavírusu bude rokovať online. 
PR manažérka mesta Svidník Kris-
tína Tchirová to pre naše noviny 
vysvetlila takto: „MsZ sa usku-
toční 29. 3. videokonferenciou 
z dôvodu zabezpečenia dosta-
točných rozstupov v miestnosti. 
Mestská rada rokovala prezenč-
ne, pretože pri počte členov 
MsR 5 a spolu s prísediacimi 
predkladateľmi návrhov sa dal 
zabezpečiť potrebný rozostup. 
Dodržiavanie epidemiologic-
kých opatrení je mimoriadne 
dôležité a preto im prikladáme 
aj patričnú pozornosť.“ 
  Za Zmienku stojí aj fakt, že pre-
zenčne, teda na jednom mieste a osobne rokoval svidnícky mestský posla-
necký zbor v čase pandémie viackrát, no až teraz prišiel rad aj na výdobytky 
techniky. Poslanci si museli do svojich vlastných počítačov, notebookov či 
tabletov nainštalovať špeciálny program, aby mohli byť pripojení na online 
rokovanie. Či tak urobili, resp. urobia všetci, je však momentálne, v čase 
písania týchto riadkov v uplynulý piatok 19. marca, otázne. 
  V každom prípade to bude 18., neplánované, zasadnutie svidníckeho Mest-
ského zastupiteľstva a v programe fi gurujú body, ktoré minulý týždeň v utorok 
prerokovala Mestská rada. Aktuálne ešte stále hlavný kontrolór mesta Svidník 
Ivan Sagan vyhodnotí plnenie uznesení a jediným bodom, ktorý neprerokovala 
Mestská rada, bude informatívna správa o projekte „Svidník - protipovodňová 
ochrana mesta, Ladomírka,“ keď poslancom bude referovať riaditeľ Odštepné-
ho závodu Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Košice 
Maroš Giba. Už spomínaný hlavný kontrolór mesta Ivan Sagan predloží správu 
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník za rok 2020 a takisto 
aj informatívnu správu o kontrole vybavovania sťažností v roku 2020. 
  Vedúci Odboru fi nancií Mestského úradu vo Svidníku Nikolaj Vlčinov predloží 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2021, ktorým sa 
mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 5/2019 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta Svidník, zároveň aj návrh 1. zmeny rozpočtu mesta 
Svidník na tento rok a rovnako aj návrh na zmluvné prevody vlastníctva ne-

hnuteľného majetku mesta Svidník. 
  Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na svojom zasadnutí v pon-
delok 29. marca prerokujú aj návrh na rozdelenie dotácií na rok 2021 v zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2019 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta Svidník, ktorý predloží mestský poslanec a predseda 
komisie na prerokovanie žiadostí o pridelenie dotácií Vladimír Žak. 
  Svidnícki mestskí poslanci prerokujú aj návrh na schválenie zámeru na 
prenájom nebytového priestoru č. 6 a č. 9 v budove SAD na Ul. Centrálnej 

849 vo Svidníku, ktorý predlo-
ží vedúca Odboru sociálnych 
služieb Mestského úradu vo 
Svidníku Marta Jacková. Mestské 
zastupiteľstvo má schváliť aj ná-
vrh zmien a doplnkov Územného 
plánu mesta Svidník č. 10, ktorý 
predloží vedúci Odboru výstavby, 
dopravy a životného prostredia 
Mestského úradu vo Svidníku 
Viliam Staurovský. 
  No a v programe svojho online 
zasadnutia svidnícky mestský 
parlament má aj návrh na podanie 
žiadosti o poskytnutie príspevku 
v rámci výzvy Fondu na podporu 
športu za účelom modernizácie 
ihriska pri III. Základnej škole vo 
Svidníku, ktorý predloží vedúca 
Oddelenia projektového riadenia 
Mestského úradu vo Svidníku 
Miroslava Molčányiová. 

  Hoci to bude online rokovanie svidníckeho mestského parlamentu, poslanci v 
jeho programe majú aj interpelácie a diskusiu.                                        (ps) 

Poslanci si museli do svojich vlastných počítačov, notebookov 
či tabletov nainštalovať špeciálny program, aby mohli byť pri-
pojení na online rokovanie

Takéto hlasovanie je nateraz minulosťou. Poslanci 
budú rokovať i hlasovať cez internet
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   Obvinený muž prehovoril. Pre podozrenie z písania anonym-
ných výhražných a vydieračských listov zatkli pred časom 
dôchodcu zo Svidníka. Ráno mu zabúchali na dvere kukláči 
a zaisťovali veci. Výhražné listy boli adresované  prezidentke 
republiky Zuzane Čaputovej a ministerke spravodlivosti Márii 
Kolikovej. 

Svidníčan Miroslav, ktorého obvinili, že písal anonymné výhražné 
a vydieračské listy prezidentke a ministerke spravodlivosti, prehovoril

  Na našich stránkach sme už o tomto prípade na našich stránkach písali pred 
týždňom. Polícia vtedy zverejnila len zopár základných informácií. Dnes je to 
tých informácií známych omnoho viac a napokon viac svetla do celého prípade 
vniesol bratislavský súd a takisto aj samotný obvinený, 64-ročný Miroslav zo 
Svidníka. „Začali búchať a kričať, že polícia, ja som vyletel ku dverám, 
buchot, dvere lietali a kričali: máte zbrane? Máte drogy? A ja na to, že čo 
ja som nejaký terorista alebo čo?“ opísal situáciu zo skorého rána piatka 
12. marca Svidníčan Miroslav. 
  Do svidníckej bytovky na Kutuzovovej ulici vbehli bratislavskí a prešovskí 
policajní kukláči skoro ráno. Zaistili muža a takisto aj viacero vecí. „Boli za-
istené čisté obálky, písacie potreby, 2 notebooky, nosiče dát, 3 mobilné 
telefóny a viacero listín s rukou písaným textom. Všetky zaistené veci 
boli zaslané na expertízne skúmanie,“ informovala hovorkyňa Krajského 
riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihaliková s tým, že na zá-
klade výsledkov expertízneho skúmania z odvetvia kriminalistickej biológie a 
kriminalistickej genetickej analýzy, z odvetvia kriminalistického skúmania ruč-
ného písma a podpisov a vykonaných procesných úkonov bolo spomínanému 
64-ročnému mužovi zo Svidníka vznesené obvinenie zo zločinu vydierania 
a z prečinu nebezpečného vyhrážania. „Tri notebooky nefunkčné. Štyri 
vlastne nefunkčné a jeden bol funkčný. Tam nebol ani hardisk, ani v 
jednom,“ reagoval na informácie o zadržaných veciach Miroslav, ktorého 
hneď v piatok 12. marca previezli do Bratislavy a ako sme už uviedli, obvinili 
zo zločinu vydierania a z prečinu nebezpečného vyhrážania. 

  S Miroslavom sme sa zhovárali: Vy ste písali nejaké listy prezidentke, 
ministerke? „Nič, nič, absolútne nič.“ A videli ste tie listy? Ukázali vám 
ich? „Ukázali. A to boli listy, nooo, kocúr možno keby začal škrabať, tak 
by lepšie napísal.“ Čo tam bolo písané? „Ta všeličo. Ty pi.a, ty ku.va. 
No vybrané slová slovenské, hej,“ s trochou humoru reagoval 64-ročný 
dôchodca.
  Bývalý šéf útvaru osobitného určenia z čias Československa vidí za skut-
kami, o ktorých informovala polícia, terorizmus. Je to vlastne násilie alebo 
hrozba násilím s politický podtextom. „Tieto podmienky v malej miere 
boli naplnené, preto nasadenie kukláčov považujem za opodstatnené,“ 
skonštatoval Igor Labáth. 
  Hoci vyšetrovateľ žiadal väzbu, bratislavský Okresný súd I. však Svidníčana 
prepustil na slobodu. „Sudca na základe predloženého spisového materiálu 
ustálil dôvod väzby, tzv. preventívnej väzby, avšak tento dôvod nahradil 
dohľadom probačného a mediačného úradníka,“ informoval nás hovorca 
súdov v bratislavskom kraji Pavol Adamčiak. 
  „Zobrali mi všetko. Dokumenty, zváračský mi zobrali, lekársku pre-
hliadku mi zobrali, čo som robil, veď to všetko stojí peniaze. Ublíženie, 

Do svidníckej bytovky na Kutuzovovej ulici vbehli bratislavskí 
a prešovskí policajní kukláči skoro ráno. Zostali po nich takéto 
rozbité dvere. Pán Miroslav opisuje celý zákrok... 

Zaistili muža a takisto aj viacero vecí

Hoci vyšetrovateľ žiadal väzbu, bratislavský 
Okresný súd I. však Svidníčana prepustil na 
slobodu
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Svidníčan Miroslav, ktorého obvinili, že písal anonymné výhražné 
a vydieračské listy prezidentke a ministerke spravodlivosti, prehovoril
ponižovanie je to,“ reagoval Svidníčan Miroslav a odborník na bezpečnosť 
upozornil: „Neviem, či tam bol vykonaný len výsluch vyšetrovateľom, ale 
podľa mňa tam mal byť podozrivý 
podrobený aj psychologickému 
vyšetreniu, aby sa diagnostikovali 
jeho pohnútky, alebo či je ďalej 
nebezpečný pre toto konanie alebo 
nie, v podstate spraviť nejaký psy-
chologický obraz tejto osoby.“ 
  A to je podľa Igora Labátha dôležité 
aj preto, aby nevznikol dojem, že tento 
muž zo Svidníka nie je až tak nebez-
pečný ako k nemu pristúpili. „Keď 
tak rozhodol sudca aj so súhlasom 
prokurátora, tak možno to tak chá-
pať. Nebezpečného páchateľa by 
nemali pustiť na slobodu. Keby bol 
charakterizovaný ako nebezpečný 
páchateľ, tak určite by ho nemali prepustiť,“ zdôraznil kriminalistický 
expert Igor Labáth.
  Svidníčan Miroslav sa tak po troch dňoch, teda v pondelok 15. marca večer, 

vrátil domov a hneď na druhý deň sa hlásil u mediačného a probačného 
úradníka na svidníckom súde. Hlásiť sa má uňho každý mesiac a je teda 

na slobode. Zásah špeciálnych jednotiek 
však zanechal stopy aj na jeho dospelej 
dcére. „Pre mňa to bol šok. Ja som 
proste mala hnačky z toho bezdôvodne, 
tlak mi vyskočil, strach, musela som si 
dať tabletky na upokojenie, lebo to sa 
nedalo zvládať,“ povedala dcéra obvine-
ného muža, ktorému na byte ostali akurát 
poriadne poškodené dvere, ktoré si už aj dali 
vymeniť. „Vyšetrovanie vami uvedeného 
prípadu naďalej pokračuje. Vzhľadom k 
tomu, aby nedošlo k jeho zmareniu, nie je 
možné poskytnúť k prípadu žiadne bliž-
šie informácie,“ zareagovala na aktuálny 
vývoj prípadu bratislavská krajská policajná 
hovorkyňa Lucia Mihaliková. 

  Muž ostáva obvinený. Ak mu pred súdom dokážu vinu, hrozí mu štvor až 
desaťročné väzenie. 

(ps)

  Zámer na rekonštrukciu budovy bývalej odevnej priemyslovky 
vo Svidníku, ktorú pred pár rokmi zámenou od Prešovského 
samosprávneho kraja získalo mesto Svidník, je napokon drah-
ší, než mesto spolu s architektom celého projektu pôvodne 
informovali. 

Odhadovaná cena rekonštrukcie budovy na zariadenie 
pre seniorov je z pôvodných 1,5 milióna už 2,5 milióna eur

  Pripomeňme, že od vlády mesto na 
tento účel získalo dotáciu vo výške 
100-tisíc eur a zatiaľ dalo spracovať 
projektovú dokumentáciu toho, akou 
premenou by mala prejsť budova 
niekdajšej Strednej priemyselnej ško-
ly odevnej vo Svidníku tak, aby mohla 
byť Zariadením sociálnych služieb. 
  Projekt pred časom mestským po-
slancom predstavil architekt Rudolf 
Hudák. Spomínaná budova by sa 
mala premeniť na Denný stacionár 
pre seniorov a na Zariadenie pre seni-
orov. Po jeho prezentácii sa poslanci 
zaujímali o detaily a podrobnosti. 
„Aké sú fi nančné náklady na vý-
stavbu? Aké budú náklady na pre-
vádzku. Koľko bude platiť občan za 
poskytované služby. Ako to bude 
s Večierkou a tenisovými kurtami, 
ktoré sú v blízkosti budovy?“ Aj 
toto sa pýtal mestský poslanec Ján 
Vook a dostalo sa mu odpovedí, že 
tenisové kurty a ani Večierka nie sú 
zasiahnuté, dokážu fungovať samo-
statne, musia mať akurát samostatnú 
elektrickú a kanalizačnú prípojku. 
  Až po opakovaných otázkach sa Ján 
Vook, ako aj ďalší poslanci dozvedeli 
odpoveď na otázku, koľko to to vlast-
ne všetko bude stáť. „Finálny rozpo-
čet bude známy, až keď defi nitívne 
ukončíme prípravu všetkých pod-
kladov. Keďže rekonštrukciu chce 

mesto fi nancovať prevažne zo Štát-
neho fondu rozvoja bývania, chce-
me dodržať stanovený limit, aby 
až 95 % nákladov bolo pokrytých 
z úveru ŠFRB. Je tam dosť veľa 
peňazí a pri najmenej rozvinutých 
okresoch je 0 % úroková sadzba, 
takže je takmer 100-percentná 
šanca získať peniaze. Približne 
však očakávame náklady vo výške 
1,5 milióna eur,“ vyhlásil projektant 
Rudolf Hudák, na čo poslanec Ján 
Vook reagoval, že celá rekonštrukcia 
a nadstavba Zariadenia sociálnych 
služieb Atrium na Duklianskej ulici 
stále necelých 1,7 milióna eur. 
  O nákladoch na rekonštrukciu a 
vlastne na zriadenie Zariadenia soci-

álnych služieb hovorila aj poslankyňa 
Katarína Siváková. „V podkladoch 
na zasadnutie Komisie sociálnej, 
zdravotnej a bytovej sme mali 
uvedenú sumu, no v podkladoch 
na zasadnutie zastupiteľstva už 
táto suma uvedená nie je. Bola by 
som rad, ak by bol súlad v materi-
áloch, ktoré sú nám predkladané, 
pretože potom zbytočne vznikajú 
nejasnosti. Inak, je to pekný pro-
jekt, počkám si, samozrejme, na 
ďalšie detaily,“ povedala poslankyňa 
Katarína Siváková. 
  Primátorka Svidníka Marcela Ivan-
čová povedala, že ju tešia všetky 
otázky poslancov, no na väčšinu z 
nich ešte ani ona nemá stopercentnú 
odpoveď. Podľa poslanca Petra Pilipa 
je legitímne právo poslanca pýtať sa 
na cenu. „Ja si myslím, že to bude 
stáť 2 milióny eur podľa toho, čo 
som videl v prezentácii,“ pozname-
nal Peter Pilip. 

  No a dnes je to už ofi ciálne. Re-
konštrukcia vyjde skutočne drahšie, 
tak ako na tu upozorňovali aj niek-
torí poslanci. PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová potvrdila, 
že Mestský úrad bude predkladať na 
rokovanie mestského zastupiteľstva 
žiadosť o úver cez Štátny fond rozvoja 
bývania (ŠFRB). „Do júna chceme 
podať žiadosť a následne začať 
s rekonštrukciou budovy. Termín 
dokončenia závisí od zmluvy,“ 
informovala Kristína Tchirová a primá-
torka Marcela Ivančová bola konkrét-
nejšia. „Rozpočet na rekonštrukciu 
budovy vrátane parkovísk je okolo 
2,5 milióna eur, pričom by išlo o 
100-percentné krytie výdavkov 
cez ŠFRB.“ 
 Riešiť sa podľa nej budú aj vodo-
vodné prípojky, parkovacie plochy a 
komunikácia. V súčasnosti pripravuje 
Mestský úrad podklady na vyhlásenie 
verejnej súťaže.                          (ps)

Z tejto budovy má vzniknúť zariadenie pre seniorov... 
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  Aj staré veci môžu dostať novú šancu a najmä vtedy, keď 
kvalitou prevyšujú tie nové. Navyše vlastná výroba v týchto 
časoch, môže mať obrovskú pridanú hodnotu. V čase zákazu 
vychádzania sa môžete naplno angažovať, a staré veci, ktoré 
by skončili na pôjde alebo zbernom dvore tak dostanú druhú 
šancu. Aj Svidníčanka Lýdia Senajová odovzdáva starým veciam 
nový osud.  

Lýdia Senajová odovzdáva starým veciam nový osud

  „V týchto covidových časoch sedieť doma je pre mňa dosť náročné a 
preto si stále odbehnem 
k mojím rodičom, kde sa 
realizujem v reštaurova-
ní svojich nazbieraných 
historických kúskov. 
Zbieram žehličky, váhy, 
mlynčeky, pivové poháre 
detské kočiariky. Ale tým, 
že aj doma na povale 
máme starý historický 
nábytok, tak som sa pus-
tila do jeho reštaurovania 
aby som mu dala nový 
život v novom šate,“ po-
vedala Svidníčanka Lýdia 
Senajová. 
  Túto Svidníčanku viacerí 
istotne poznáme ako ženu 
za volantom. V minulosti 
sme o nej písali, že šoféruje Svidníčanka Lýdia Senajová sa vo voľnom čase venuje 

renovácií starých vecí. Táto skriňa na povale čakala 
najmenej 60 rokov. Dnes má nový nádych... 

Starý príbor nemusí skončiť v 
smetnom koši. Môže vzniknúť takýto 
zaujímavý obraz...  
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autobus a pracuje ako inštruktorka v autoškole. O tom, že je aj manuálne 
zručná, sa môžete dočítať v tomto vydaní. „Všetko, čo robím je dosť 
náročné, ale mňa to baví, lebo to je môj relax. Žehličky a váhy musím 
najprv zbaviť hrdze opieskovaním a až potom ich nastriekam farbou. 
Samozrejme diely, ktoré chýbajú, alebo sú poškodené musím vyrobiť a 
doplniť tak aby to nebolo poznať. V závere im domaľujem nejaké zlaté 
ozdoby,“ dodala Lýdia Senajová. 
 Okrem starožitných predmetov sa pustila aj do renovácie nábytku. „Teraz 
momentálne som renovovala skriňu, ktorá ma na povale čakala najmenej 
60 rokov. Musím sa priznať, že mi pomáha môj braček, s prácou ktorá je 
už nad moje sily a, samozrejme, mi prepožičiava svoju dielňu a nástroje 

Lýdia Senajová odovzdáva starým veciam nový osud
ktoré potrebujem. Manžel mi pomáha tak, že mi navarí a ja sa po práci 
najem a potom mi uvarí kávu a ja môžem zasa v pohode fungovať ďalej,“ 
s úsmevom priznala Lýdia Senajová. 
  Inšpirovať sa necháva internetom. „Najväčšiu inšpiráciu nachádzam na 
Pintereste a potom keď mám starý mlynček na mäso, tak z neho urobím 
lampu, alebo keď na burze nakúpim staré príbory, tak z toho urobím obraz 
a tak ďalej. Najväčšiu radosť som mala, keď som zrenovovala kočiarik, v 
ktorom som sa ešte ja vozila a potom aj moja sestra, brat a moja dcéra. 
Odporúčam každému aby sa takto realizoval a robil veci čo ho bavia a z 
čoho bude mať radosť a na čo nemal čas,“ uzavrela Lýdia Senajová. 

  (ks, foto: archív L. Senajová)

Staršia skrinka so zaujímavou potlačou. 
Našla svoje využitie v domácnosti... 

Staré žehličky najprv zbaví hrdze opiesko-
vaním a potom ich nastrieka farbou... 

Napokon staré žehličky vyzerajú takto... 

Z nepotrebného vozíčka takéto kresielko...
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  Má ani nie sto obyvateľov a dva tanky. Dedinka v Údolí smrti 
pri poľskej hranici sa pýši slovenským prvenstvom. Ako prvá a 
zatiaľ jediná je celá sčítaná. Hovoríme o obci Nižná Pisaná, ktorá 
je ako prvá a jediná kompletne sčítaná v rámci celoslovenského 
elektronického sčítania obyvateľov Slovenskej republiky. 

Nižná Pisaná je ako prvá a zatiaľ jediná kompletne sčítaná

  „Vážení občania, chcem vás poprosiť, aby ste si splnili povinnosť 
a sčítali sa v rámci slovenského elektronického sčítania,“ takto hlásil 
v obecnom rozhlase starosta Nižnej Pisanej Martin Močilenko. Patrí k tým 
mladším v obci a povinnosť sčítať sa zobal vážne. Okrem obecného rozhlasu 
využil na mobilizáciu miestnych aj ďalšie formy. „Schránkovali sme letáky, 
snažili sme sa ľudí upovedomiť, obvolali sme každého. No a ľudia k tomu 
pristúpili zodpovedne. Každý sa sčítal, lebo je to povinné a zbytočne by 
potom museli sankcie nastávať.“
  Obyvatelia Nižnej Pisanej priznali, že väčšinou im pomohli deti. „Nemám 
počítač, ani notebook, mimo telefónu nemám nič také. Ani nepotrebujem, 
ja mám svoje koníčky,“ povedal nám miestny rezbár František Jenčo, ktorého 
elektronicky sčítala dcéra. „Nemala s tým žiaden problém, vedela všetko, 
lebo s nami žije, tak všetko o nás vie,“ povedal František Jenčo.   
  Z 87-mich obyvateľov Nižnej Pisanej sa podľa údajov Štatistického úradu 
SR sčítalo 85 „Šikovný starosta a aj ľudia, že sa snažili, aby čím skôr 
boli výsledky,“ zareagoval na prvenstvo Nižnej Pisanej v sčítaní obyvateľov 
František Jenčo.  
  Štatistický úrad SR hovorí o sčítaní Nižnej Pisanej na 98 percent, no podľa 
starostu Martina Močilenka sa viac už ani nedá. „Do sto percent sa nedá, 
lebo máme dvoch, ktorí sú už mŕtvi, len Štatistický úrad ich ešte stále 
eviduje. Na matrike nie sú vyradení a v systéme fi gurujú ako živí,“ vy-
svetlil Martin Močilenko a to znamená, že aj keby veľmi chceli, 100 percentnú 
sčítanosť nedosiahnu. „U nás je tých 98 percent ako 100 percent.“
  Elektronicky sčítať sa môžeme do konca marca. Ľudia, ktorí si s tým nevedia 
rady, sa napríklad vo Svidníku môžu obrátiť na Mestský úrad, ktorý im poskytne 
pomoc. Nižnej Pisanej v Údolí smrti však prvenstvo už nikto nevezme. Obec 
síce patrí k tým menším v regióne a s prevažne starším obyvateľstvom, no aj 
tu postupne pribúdajú nové rodinné domy. „Pribúdajú. Momentálne sú vo 
výstavbe tri nové rodinné domy,“ vyhlásil starosta Martin Močilenko, podľa 
ktorého už vraj teraz isté, že o desať rokov pri ďalšom sčítaní dodajú do štatistík 
o zopár desiatok ľudí viac.                                                                       (ps)

Starosta Nižnej Pisanej Martin Močilenko

Štatistický úrad SR hovorí o sčítaní Nižnej Pisanej na 98 percent, 
no podľa starostu Martina Močilenka sa viac už ani nedá...
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  Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 
15. februára 2021. Od jeho začatia sa elektronicky sčítalo 67 % 
obyvateľov Slovenska. Rozdiely medzi krajmi pokračujú. Naj-
vyšší podiel sčítaných má Žilinský kraj a najnižší Košický kraj.

Elektronicky sa sčítalo 67% obyvateľov Slovenska, sčítanie je povinné 

  Ako sme už spomínali, doteraz sa sčítalo 67 % obyvateľov, čo je takmer 3 
770 000 sčítaných. Prvenstvo v rámci Slovenskej republiky stále udržiava 
malá obec v Prešovskom kraji Nižná Pisaná, ktorá eviduje 98 % sčítaných 
obyvateľov. 
 „V úvode sčítania sme viackrát komunikovali, že podľa zisťovaní ŠÚ 
SR o využívaní informačno-komunikačných technológií  je približne 70 
% obyvateľov schopných sčítať sa sami elektronicky. Veľmi ma teší, 
že sa blížime k tomuto cieľu. Chcem zároveň zdôrazniť, že sčítať sa 
elektronicky je povinnosť pre každého a ten,  kto sa elektronicky  sčítať 
dokáže, by tak mal urobiť do konca marca. Asistované sčítanie je totiž 
prioritne určené len pre digitálne vylúčených. Preto je potrebné  využiť 
ešte dva posledné týždne elektronického sčítania a splniť si svoju povin-
nosť,“ povedala Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych 
štatistík a demografi e. 

Sčítanie je pre obyvateľa povinné
  Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia 
Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod 
pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trva-
lý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej 
únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a  obyvatelia tretích krajín, 
ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.
Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný 
zástupca. 
  Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi 

môže byť udelená pokuta obcou od 25  do 250 eur.
Ako sčítanie realizovať

  Obyvateľ sa sčíta sám, kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počí-
tača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na 
webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu pod 
názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. 
Samosčítanie elektronickým formulárom je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý 
spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára bez narušenia súkromia. Pomoc 
obyvateľ nájde aj na linke 02/20 92 49 19. 
  Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať  k 
rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 
2020 na piatok 1. januára 2021. 

 (pn) 

Prvenstvo v rámci Slovenskej republiky stále udržiava malá obec 
v Prešovskom kraji Nižná Pisaná, ktorá eviduje 98 % sčítaných 
obyvateľov 

  Núdzový stav v dôsledku pandemickej situácie sa na Sloven-
sku predĺži o ďalších 40 dní. Rozhodla o tom na rokovaní Vláda 
SR. Núdzový stav bol naposledy predĺžený do 19. marca, podľa 
uznesenia sa ďalej predlžuje od 20. marca do 28. apríla 2021.

Vláda schválila predĺženie núdzového stavu o ďalších 40 dní

  „Situácia sa zlepšuje, avšak nemôžeme si dovoliť poľaviť,“ zdôraznil 
podpredseda vlády a minister fi nancií Eduard Heger, ktorý je povedený ve-
dením rezortu zdravotníctva. Zároveň sa poďakoval všetkým občanom, ktorí 
dodržiavajú protiepidemické opatrenia a pripomenul, že ani negatívny test 
neznamená slobodu a treba naďalej zachovávať maximálnu mieru opatrnosti 
a zodpovednosti. 
  Vláda prijala uznesenie, podľa ktorého má napríklad platiť výnimka zo 
zákazu vychádzania na cestovanie do zahraničia, s výnimkou cestovania za 
rekreáciou. Výnimku zo zákazu vychádzania dostanú študenti vysokých škôl 
zdravotníckeho zamerania, aby mohli absolvovať prax a ukončiť štúdium. 
  Zároveň sa doplní vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou 
sa upravuje používanie respirátorov, aby sa umožnilo aj používanie typu s 

označením KN95, a nielen FFP2. Predĺženie núdzového stavu ešte musí do 
20 dní schváliť parlament.
  Vládny kabinet zároveň schválil aj viaceré zmeny zdravotníckych zákonov  
v súvislosti s pandémiou, o ktorých ešte bude rokovať parlament.  
  Ministri odobrili napríklad vyplatenie jednorazového odškodnenia pre pozo-
stalých po zdravotníkoch, ktorí zomreli v dôsledku ochorenia COVID-19 po 
tom, čo sa nakazili v práci. Ich rodiny by mali dostať od štátu odškodné vo 
výške 58 712,30 eura a odškodnenie sa bude vyplácať aj spätne. 
  Na jednorazové odškodnenie by mali mať nárok manželka či manžel a deti 
zomretého zdravotníckeho pracovníka, prípadne jeho rodičia. Malo by ísť o 
tých zdravotníkov, ktorí poskytovali alebo zabezpečovali zdravotnú starost-
livosť na území Slovenska, ďalej ak poskytovali ošetrovateľskú starostlivosť 
v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately, či ak išlo o lekára vykonávajúceho pitvu, 
prehliadajúceho lekára, vodiča záchrannej zdravotnej služby alebo vodiča 
dopravnej zdravotnej služby.
  Ďalšou zmenou je úprava, podľa ktorej za nežiaduce účinky po očkovaní 
neregistrovanou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 by mal prevziať zod-
povednosť štát. „Oslobodzujeme lekárov od zodpovednosti. Aj toto je, 
myslím si, jasný dôkaz toho, že sa štát nespráva alibisticky, ale v záujme 
ochrany zdravia preberá riziko na seba,“ povedal minister zdravotníctva 
Eduard Heger. Záväzok štátu by sa mal vzťahovať výlučne na obdobie, kým 
nebude očkovacia látka ofi ciálne zaregistrovaná zo strany Európskej liekovej 
agentúry.
  Podľa navrhovaných zmien majú dostať pacienti po prekonaní ochorenia 
COVID-19, ktorí boli hospitalizovaní s ťažkým alebo stredne ťažkým priebehom 
ochorenia, nárok na kúpeľnú liečbu preplácanú štátom. Na očkovanie proti 
koronavírusu budú mať nárok aj neplatiči zdravotného poistenia, bezdomovci, 
či cudzinci. 
  Minister Heger zdôraznil, že tento krok je v záujme ochrany zdravia a 
životov občanov SR. Medzi ďalšie zmeny patrí napríklad aj možnosť, aby 
chronicky chorým pacientom mohli predpisovať lieky aj všeobecní lekári, 
nielen špecialisti. Dočasná odborná stáž sa zároveň rozšíri aj na sestry a 
pôrodné asistentky.

 (minzdr, 
foto: ilustračný záber)

Spravodajstvo 
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  Situácia s koronavírusom v regióne Svidníka a Stropkova je 
naďalej vážna, ale stabilizovaná. Informovala o tom riaditeľka 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svid-
níku Helena Hrebeňaková. 

  Znovu aj o ihrisku pri Základnej škole na Ulici 8. mája vo 
Svidníka, lepšie povedané o jeho premenu na jedno moderné 
športovisko, budú na svojom najbližšom zasadnutí diskutovať 
svidnícki mestskí poslanci. Schváliť majú podanie žiadosti o 
ďalšiu fi nančnú dotáciu. 

Čiernej farbe sa okresy Svidník a Stropkov vyhli len tesne

  Obidva okresy sú aj naďalej v bordovej farbe v Covid-automate, ale ako 
povedala regionálna hygienička Helena Hrebeňaková, bolo to „tesné.“ „Na-
ďalej platí, že okres Stropkov je na tom lepšie ako okres Svidník, čo sa 
týka počtu nových prípadov. Dobré je, že nám klesá pozitivita testov, 
tak PCR ako aj Ag. Výraznejší pokles je pri Ag testoch, a to o polovicu v 
obidvoch okresoch. V okrese Svidník dosahuje 0,64 %, v okrese Stropkov 
0,23 %. Pri PCR testoch je pokles miernejší, v okrese Svidník je poziti-
vita testov zatiaľ pod 25 %, v okrese Stropkov pod 15 %,“ konštatovala 
riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku Helena 
Hrebeňaková, podľa ktorej sa v súčasnosti koronavírus najviac šíri v rodinách, 
potom na pracovisku. 
  Blízky kontakt v interiéri bez respirátora znamená veľmi vysoké riziko pre-
nosu infekcie. „Som optimista a verím, že čoskoro bude lepšie,“ vyslovila 
svoje želanie Helena Hrebeňaková, podľa ktorej by to podľa pozitivity malo 
v regiónoch Svidníka a Stropkova smerovať k lepšiemu, no vývoj netreba 
predbiehať, keďže do toho vstupuje viacero aspektov, napríklad vrátane počtu 
hospitalizovaných a podobne, keďže v nemocnici aktuálne stúpajú pošty 
hospitalizovaných mladších ročníkov. 

(ps)

Kedy konečne pri škole na Ul. 8. mája vznikne nové moderné športovisko?

  Aktuálne vieme to, o čom informovala PR manažérka mesta Svidník Kristína 
Tchirová, že celkové náklady na rekonštrukciu ihriska pri ZŠ na Ul. 8. mája 
predstavujú 650 000 eur a mesto verí, že sa to podarí súťažou ešte znížiť. „Mo-
mentálne sa ideme uchádzať o podporu zo Slovenského olympijského a 
športového výboru. Do konca marca je termín na predkladanie zámerov. 
Je možné získať spolufi nancovanie až 50 percent, tak robíme všetko 
pre to, aby sme získali čo najviac bodov a boli sme v procese úspešní. 
Plánom je, aby to bolo dokončené do konca roka, ako nám to situácia s 
pandémiou umožní,“ povedala primátorka Svidníka Marcela Ivančová, no a 
môže sa zdať, že sú to až príliš odvážne plány, no možné je všetko. 

Čo bude s klziskom?
  Bodaj by zámer mesta vyšiel a rovnako aj ten, ktorý sa týka rekonštrukcie 
klziska. „Rozpočet na zastrešenie ľadovej plochy je viac ako 1,4 milióna 
eur, už aj s protipožiarnou nádržou, ktorej riešenie bolo náročné a zdr-
žalo nás. Verím, že súťaž prinesie dobrú cenu a nebude sa jej proces 
predlžovať.“ V tomto prípade však zatiaľ bližšie termíny nie sú jasné.
  Pred pár týždňami sme navyše z Mestského úradu dostali informácie aj o 
inom probléme v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou klziska. Týkal sa 
parkovania. „Vzhľadom na modernizáciu ľadovej plochy je potrebné riešiť 
aj parkovanie pri objekte, aj v súvislosti s ďalšou plánovanou investič-
nou činnosťou v danej lokalite. Požiadali sme o dopracovanie projektu 
riešenia statickej dopravy ako aj vjazdov a výjazdov, čo doposiaľ riešené 
nebolo, napriek tomu, že klzisko je v danej lokalite v prevádzke už desať-
ročia. K vydaniu územného rozhodnutia je preto potrebné doložiť aj toto 
stanovisko,“ informovala Marcela Ivančová a podľa našich informácií na tento 
problém upozornili svidnícki dopravní policajti.                                        (ps)

Obidva okresy sú aj naďalej v bordovej farbe v Covid-
automate, ale ako povedala regionálna hygienička Helena 
Hrebeňaková, bolo to „tesné.“ 
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  Hotové sú prvé vizualizácie tohto, ako by 
mohol v budúcnosti vyzerať Európsky dom 
kultúry vo Svidníku. Postarali sa o to štu-
denti Stavebnej fakulty košickej Technickej 
univerzity. Medzitým mesto Svidník robilo 
facebookovú anketu, v ktorej mohli ľudia hla-
sovať za to, čo by v Európskom dome kultúry 
chceli mať. 

  Nemocnica Svet zdravia Svidník sa stala na základe hodno-
tenia pacientov druhou najlepšou nemocnicou na Slovensku v 
kategórii všeobecných nemocníc. Vyplýva to z prieskumu, ktorý 
realizovala zdravotná poisťovňa Dôvera. 

Vysokoškolskí študenti už nakreslili, čo by mohlo byť v Dome európskej kultúry

  PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová 
informovala, že 15. októbra po uskutočnení ankety s 
verejnosťou mesto zaslalo sumár zo všetkých výstupov 
(verejnosť, poslanci, mestský úrad) Stavebnej fakulte 
Technickej univerzity v Košiciach. 
  Cieľom bolo to, aby ho mohli študenti zapracovávať 
do svojich ročníkových prác. „Študenti pracovali v 
ateliéri a vytvorili projekty pre naše opätovné po-
súdenie. Dom európskej kultúry tak môže byť vo 
fi nále dielom a prianím nielen odbornej skupiny, 
ale aj širokej verejnosti. Musíme zvýrazniť, že sa aj 
týmto postupom odhaľuje vysoký potenciál budovy 
a zároveň sa utvrdzujeme v tom, že ďalší predaj v 
budove by nebol vhodný,“ vyhlásila PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová, v rozhovore s ktorou 
sme sa vrátili aj k spomínanej ankete ľudí na Facebooku. 
„Výsledky hlasovania z októbrovej ankety priniesli 
najviac hlasov detskej zóne, squash a bedmintono-
vým ihriskám, komunitnému priestoru a tiež lezeckej 
stene,“ povedala Kristína Tchirová s tým, že hlasovaniu 
verejnosti predchádzalo stretnutie so všetkými poslan-
cami priamo v Dome európskej kultúry. 
  Sumarizáciu návrhov mesto zaslalo naspäť študentom 
a tí na jej základe vypracovali nové návrhy, ktoré už 
mestu boli doručené. „V súčasnosti ich pripomienku-
jeme, aby mohla vzniknúť projektová dokumentácia, 
ktorú urobia študenti. Po jej realizácii bude mesto 
Svidník disponovať projektovou dokumentáciou pre 
potenciálneho investora a bude možné sa už reálne 
oprieť o vizualizáciu tohto zaujímavého priestoru,“ 
uzavrela Kristína Tchirová, pričom časové aspekty ce-
lého procesu nateraz nevedela konkretizovať. 

(ps, foto: vizualizácie študentov 
Technickej univerzity v Košiciach)

Svidnícka nemocnica sa stala druhou najlepšou všeobecnou nemocnicou

  Jej dotazník vyplnilo takmer 6500 pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili 
v niektorej zo slovenských nemocníc.
„V prvom rade by som sa chcel poďakovať svojmu tímu - od námestní-
kov, cez primárov až po všetkých zdravotníckych a nezdravotníckych 
pracovníkov, ktorí robia svoju prácu s nadšením a odhodlaním. Sú 
ochotní tu byť stále, často bez dostatočného oddychu, pre svojich 
pacientov a robia pre nich napriek vyčerpaniu v tejto náročnej dobe 
pandémie skutočne maximum,“ reagoval riaditeľ Nemocnice Svet zdravia 
Svidník Slavko Rodák.
„Veľmi si vážime hodnotenie našich pacientov. Je to pre nás jednak 
potešujúce, ale zároveň i zaväzujúce. Ukazuje, že to, ako veci robíme, 
je správne a takto v našej práci chceme pokračovať aj naďalej. Zároveň 
je to pre nás výzva dosiahnuť o rok ešte o ten jeden stupienok lepšie 
hodnotenie,“ doplnil riaditeľ. Svidnícku nemocnicu predbehla Nemocnica 
Košice-Šaca.
  Dotazníky pozostávali z dvanástich otázok (pri rodičoch hospitalizovaných 

detí išlo o šesť otázok). Pacienti hodnotili prístup personálu, subjektívny pocit 
zlepšenia zdravia po prepustení s odstupom času či kvalitu ubytovania.  (jf) 
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   Materské školy vo Svidníku otvorili prevádzky vo všetkých 
triedach a pre všetky deti MŠ od pondelka 22. marca. Toto roz-
hodnutie prišlo na základe usmernenia a odporúčania Regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku a so súhlasom 
zriaďovateľa, čiže mesta Svidník.

Škôlky už otvorili naplno, v jednej škole sú v karanténe tri triedy

   V platnosti naďalej ostáva, že jeden 
zákonný zástupca žijúci s dieťaťom 
v spoločnej domácnosti, ktorý dieťa 
privádza a aj odvedie z MŠ, musí mať 
negatívny test nie starší ako 7 dní.
   K uplynulému piatku 19. marca 
bol stav prítomných detí a žiakov v 
škôlkach a školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Svidník takýto: ZŠ 
Komenského - 101 žiakov (v karanté-
ne sú 3 triedy - potvrdená pozitivita u 
jednej žiačky), ZŠ 8. mája - 79 žiakov, 
žiadna trieda nie je v karanténe, ZŠ 
karpatská - 81 žiakov, žiadna trieda nie 

je v karanténe, MŠ Ľ. Štúra - 52 detí, 
žiadna trieda nie je v karanténe, MŠ 
gen. Svobodu - 30 detí, v karanténe je 
1 trieda (potvrdená pozitivita u jedného 
dieťaťa a pedagogického zamestnan-
ca), MŠ 8. mája - 40 detí, žiadna trieda 
nie je v karanténe. 
   „Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva vo Svidníku urobil v týchto 
dňoch kontrolu v materských školách 
vo Svidníku, ktorá pozitívne zhodnotila 
dodržiavanie epidemiologických opat-
rení v školských zariadeniach a odpo-
rúča prevádzkovanie predškolských 

zariadení v našom meste,“ informo-
vala vedúca Odboru školstva, kultúry, 

športu a mládeže Mestského úradu vo 
Svidníku Erika Červená.            (ps) 

   V uplynulý piatok 19. marca sa uskutočnila porada protopresbyterov (de-
kanov) Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie s vladykom Jánom Babja-
kom SJ, prešovským arcibiskupom metropolitom a kňazmi archieparchiálnej 
kúrie. Kvôli pandemickým opatreniam sa porada uskutočnila formou online 
stretnutia.
   V súvislosti s blížiacimi sa sviatkami Paschy padlo množstvo podnetov zo 
strany protopresbyterov, ako postupovať pri slávení sviatkov a s tým spojených 
obradov počnúc Kvetnou nedeľou až po Svetlú nedeľu Paschy. 
Nakoľko stále sa nevie, či bohoslužby aj počas Veľkej noci budú slávené 
neverejne, vladyka Ján ponúkol v prípade tohto pesimistického scenára 

možnosť, aby sa všetci, aj kňazi aj veriaci Prešovskej archieparchie, zjednotili 
počas nedele Paschy so svojím arcibiskupom. Televízia LUX totiž v nedeľu 
Paschy 4. apríla prinesie priamy televízny prenos z prešovskej katedrály. 
Prenos začne o 7.00 hod. slávením utierne vzkriesenia, po ktorej bude na-
sledovať požehnanie paschálnych jedál a približne o 8.00 hod. bude slávená 
archijerejská svätá liturgia.
   Ďalšie pastoračné pokyny budú všetkým kňazom komunikované cez 
obežník Prešovskej archieparchie, ktorý bude zaslaný počas tohto týždňa. 
Stretnutie bolo ukončené spoločnou modlitbou a archijerejským požehnaním.                                                                                                                                      
                                                                                       Michal Pavlišinovič

Gréckokatolícki dekani s arcibiskupom Babjakom hlavne o Veľkej noci

   Volejbalisti TJ Slávia Svidník vyhrali v piatkovom (19. marca) zápase 4. kola 
skupiny o 5.-7. miesto na palubovke VK OSMOS Prievidza 3:0 a dostali sa 
na priebežné prvé miesto. Zverenci trénera Petra Tholta majú bilanciu 2-1 a 6 
bodov, druhý VKP Bratislava (2-0) však odohral o zápas menej. 
   Domáci sa v prvom sete držali takmer do koncovky, keď prehrávali 18:19. 
Hosťom zo Svidníka pomohli dve esá Marjova a prvé dejstvo ukončil Kozák 
(21:25). V druhom sete vyhrávali Prievidžania 6:4, ale potom dominovali hráči 
z východu Slovenska. Tretí set bol vyrovnaný len v úvode, v druhej polovici 
Svidník jasne dominoval a získal ho v pomere 25:16.
   Zaujímavosťou je, že v tomto zápase na ihrisku boli aj dvaja 15-roční hráči 
Jakub Brzáč (Prievidza) a Branislav Skasko zo Svidníka. Svidník pricestoval do 
Prievidze bez svojho najproduktívnejšieho hráča, poľského univerzála Lukasza 
Pietrzaka, aj bez blokára Tibora Matušovského. Zostava Svidníka: R. Vitko 2, 
Gula 4, Marjov 8, Kozák 17, M. Petráš 6, Šellong 3, libero M. Vitko (Horňák 4, 
Jurko 2, Gulák 1, Baslar 1, B. Skasko 1). Tréner: P. Tholt. Tréner Svidníka Peter 
Tholt po zápase v Prievidzi povedal: „Šancu dnes dostali všetci hráči. Bol to náš 
posledný extraligový zápas vonku v tejto sezóne a ešte nás čaká záverečný 
duel v stredu 24. marca doma proti VKP. Verím, že sa pripravíme, je to pre nás 
posledná príprava pred Slovenským pohárom.“ Pripomeňme, že extraligové 
volejbalové zápasy sa stále hrajú bez divákov.                                   (pn, svf)

EXTRALIGA MUŽOV
VK OSMOS PRIEVIDZA - TJ SLÁVIA SVIDNÍK 0:3 (-21, -22, -16)
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  Na území Prešovského i Košického kraja doposiaľ absentovala 
možnosť značenia produktov originálnou a región reprezentu-
júcou i propagujúcou značkou. Rok 2020 bol však prípravným 
rokom pre zavedenie regionálneho značenia na území Horného 
Šariša.

Regionálne značenie HORNÝ ŠARIŠ - prvá regionálna značka na Východnom Slovensku

  V pondelok, 1. marca 2021 na FB stránke - Regionálny produkt Horný 
Šariš - bolo streamované slávnostné zverejnenie, predstavenie a uvedenie 
LOGA - ZNAČKY a vyhlásenie 1. výzvy na prihlasovanie 
regionálnych producentov, ktorí ponúkajú horno-šarišské 
remeslá, výrobky, potraviny, služby či podujatia a ktorí zís-
kaním regionálnej značky vytvoria paletu ponuky nesúca v 
sebe esenciu územia Horného Šariša. Toto miesto oplýva 
jedinečnosťami a ako príklad môžeme uviesť:  medovicový 
med, drevené šindle, dymom ošmahnuté sušené ovocie, 
hlinená keramika, a pod.
  Cieľom nového regionálneho značenia je zmapovať 
špecifi ká, osobitosti, výnimočnosť historicky i etnografi cky 
vymedzeného regiónu Horný Šariš, a následne podporo-
vať zachovanie dodnes existujúcich tradícií, kultúrneho 
dedičstva, remesiel, zručností, techník a technológií, kultúrnych produktov, 
ponúkaných služieb i originálnych produktov z prírody či kuchyne. Predpokla-
dom pre získanie regionálnej značky Horný Šariš je, aby produkt bol kvalitný, 
tradičný a zároveň originálny voči ostatným územiam, aby preukázal podiel 

ručnej práce a ekologické prístupy pri jeho výrobe. Len takýto produkt môže 
byť nositeľom regionálnej značky HORNÝ ŠARIŠ. Na základe vyhlásenej 
prvej výzvy sa budú môcť producenti uchádzať o označenie svojich produk-
tov, a to v predpokladanom termíne od 1.3.2021 - 31.5.2021. Výzvu spolu 
so všetkými potrebnými informáciami, dokumentami a formulármi nájdete na 
www.hornysaris.sk.
  Koordinátorom tohto procesu je Sekčov - Topľa, o.z., ktoré má štatút miestnej 
akčnej skupiny. Spolupracujúcimi subjektami sú MAS TOPOĽA, MAS HOR-

NÁ TOPĽA, MAS Dukla o.z., MAS Horný Šariš - Minčol, 
Mikroregión Stredná Topľa a Kultúrne a turistické centrum 
Bardejov. Uvedené subjekty pôsobia na územiach, ktoré 
spolu tvoria územie Horného Šariša.
Výsledkom celého úsilia je vytvorenie hodnotovo silnej 
regionálnej značky, ktorá svojou originalitou bude dobrou 
propagáciou tradícií, kultúrnych i remeselných produktov 
v rámci Prešovského kraja. Regionálne značenie prispeje 
zároveň k uchovaniu i rozvoju týchto prvkov, ktoré re-
prezentujú tak jedinečný región, a v nemalej miere bude 
príspevkom k podpore tých, ktorí uchovávajú kultúrne a 
remeselné dedičstvo.

  Bližšie informácie Vám poskytne kancelária MAS Dukla o.z., budova AB, 
5. poschodie, Sov. hrdinov 200/33, Svidník, t. č. 0905 84 1959, email: mas-
dukla@masdukla.sk.

 Iveta Horvatová, manažér MAS Dukla o.z. 

  Finančná správa upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia 
oklamať daňovníkov. Zasielajú im podvodný email. Ponúkajú 
im vrátenie sumy vo výške 136,99 eura, ak vyplnia priložený 
formulár. 

Pozor na podvodný email

Finančná správa takéto maily neodosiela a daňovníkom odporúča, aby na ne 
nereagovali ani neposkytovali žiadne svoje údaje.
  Finančná správa apeluje na občanov, aby 
sa nenechali nachytať. Neznámy odosielateľ 
v mene fi nančnej správy rozposiela daňovní-
kom email, v ktorom ich láka na vrátenie sumy 
vo výške 136,99 eura po vyplnení priloženého 
formulára na vrátenie platby.
  Finančná správa chce informovať verejnosť 
o týchto podvodných praktikách, aby občania zbytočne neprichádzali o svoje 
peniaze a nenaleteli podvodníkom, ktorí ich chcú len zneužiť. Finančná správa 
vyzýva verejnosť, aby na takéto emaily nereagovali, nevypĺňali žiadny dotazník 
a obrátili sa na políciu. Žiadne takéto emaily fi nančná správa nerozposiela.

 (fs)

  19 ročný muž a 15 ročný chlapec boli vyšetrovateľom Okresné-
ho riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku obvinení z trest-
ného činu ublíženia na zdraví spáchaného v súbehu s trestným 
činom výtržníctva. 

Napadnutý mladík sa bude 
zo zranení liečiť až 8 týždňov

  Obaja obvinení pochádzajú z mesta Svidník. Koncom januára tohto roku 
podvečer, na verejnom priestranstve v uvedenom meste na Ul. 8. Mája, spo-
ločne fyzicky napadli len 16 ročného chlapca z obce Ladomirová. Opakovane 
ho päsťami udierali do tváre, do brucha i do ramena. Podkopnutím ho zhodili 
na zem, tam ho kopali do nôh. Pri útoku mladý chlapec utrpel viacero zranení 
(pomliaždenie tváre, pomliaždenie brušnej steny, zlomeninu píšťaly a ihlice), 
ktoré si vyžiadajú dobu liečenia až 8 týždňov. 
  Obvinení sú stíhaní na slobode, ak sa im ale vina preukáže, hrozí im trest 
odňatia slobody až na 5 rokov. V prípade mladistvého pôjde o polovičnú 
trestnú sadzbu.

(krpz) 

  Odklad daňového priznania bude výrazne jednoduchší. Finanč-
ná správa vychádza v ústrety klientom, ktorí s ňou komunikujú 
len „papierovou formou“. Po novom budú môcť požiadať o 
predĺženie lehoty na podanie daňového priznania emailom. 

Jednoduchší odklad daňového priznania

  Klienti tak nielen ušetria čas, ale vyhnú sa aj frekventovaným miestam, čím 
znížia prípadné riziko nákazy koronavírusom. Návrh zákona, ktorým sa táto 
novinka zavádza, schválila v stredu vláda, odobriť ho musí ešte parlament, 
ktorý návrh prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní. 
  Klientom na podanie daňového priznania k dani z príjmov za minulý rok zostá-
vajú viac ako dva týždne, lehota sa totiž neposúva. Plošné zákonné posunutie 
lehoty pre všetkých by totiž mohlo spôsobiť viaceré komplikácie ako sa ukázalo 
aj v období prvej vlny pandémie. Týkali sa najmä neskorších vracaní preplat-
kov nárokovaných v podanom daňovom priznaní, nutnosti platenia vyšších 
preddavkov na základe dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, plošné 
zákonné posunutie lehoty pre všetkých by spôsobilo aj neskoršie poukázanie 
prostriedkov z asignácie dane neziskovým organizáciám.

  Daňovníci však môžu naďalej požiadať o predĺženie lehoty na podanie 
daňového priznania bez udania dôvodu o tri mesiace, resp. o šesť mesiacov 
v prípade príjmov zo zahraničia, ak v dôsledku pandémie nestíhajú podať 
daňové priznanie, alebo sa dostali do problémov. Pre klientov, ktorí nie sú 
povinne elektronicky komunikujúci, sme však pripravili novinku. Namiesto toho, 
aby takéto oznámenie zasielali poštou, kuriérom, či osobne doniesli na daňový 
úrad, stačí, ak napíšu fi nančnej správe email na podnety@fi nancnasprava.sk. 
Email musí obsahovať nasledovné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, 
DIČ alebo rodné číslo (dátum narodenia, ak ide o zahraničnú osobu), adresa 
trvalého pobytu, nová lehota na podanie DP (30.04., 31.05., 30.06.) (pre účely 
odvodov), obchodné meno a IČO ( v prípade PO-nepodnikateľ). 
  Ak fi nančnej správe pošlú takýto email, nemusia už doručiť oznámenie do 
piatich dní aj v listinnej podobe. Tento spôsob oznamovania môžu okrem 
fyzických osôb využiť napríklad aj neziskové organizácie, či zahraničné 
osoby bez rodného čísla. Po zaslaní emailu dostane každý klient potvrdenie 
o zaevidovaní oznámenia. Novinka sa netýka tých daňovníkov, ktorí musia s 
fi nančnou správou komunikovať elektronicky.                                           (fs)

Spravodajstvo
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Keď umrie mamička, slniečko zájde...

v srdciach sa uhniezdi smútok a chlad. 
Na celom svete nikto sa nenájde, 

kto by ako mamička vedel mať rád. 
Z Tvojich očí žiarila láska a dobrota, 
budeš nám chýbať do konca života.

14. marca 2021 vo veku 73 rokov 
nás navždy opustila naša milovaná 

mamka, babka a svokra 
Anastázia Čajková z Kapišovej

  Ďakujeme všetkým, ktorí ju sprevádzali na jej poslednej ceste. Rovnako 
ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
  S láskou a úctou syn Radovan s manželkou Erikou a vnučkou Natáliou 
a vnukom Dominikom, syn Martin s manželkou Ľudmilou a vnukmi Jaku-
bom a Tomášom a vnučkou Nelkou, a ostatná smútiaca rodina     

    SPOMIENKA 
Roky bežia, čas sa nezastaví,

ale v našich srdciach si stále s nami.

Dňa 18. marca 2021 sme si pripomenuli 
10. výročie úmrtia nášho otca, dedka,

pradedka, brata a švagra
JOZEFA BARNU zo Svidníka

  Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

 S láskou spomína celá rodina 

   Aj v tomto školskom roku Zväz Rusov na Slovensku v spo-
lupráci s ďalšími organizáciami usporiadal súťaž v prednese 
poézie, prózy a v speve Ruské slovo. 

Gymnazisti na súťaži Ruské slovo

  Vzhľadom na zložitú epidemiologickú situáciu prebiehali krajské kolá súťaže 
online formou, pričom témou 
tohtoročnej súťaže bola Druž-
ná rodina. 
  Žiaci Gymnázia DH vo Svidní-
ku už niekoľko rokov prejavujú 
záujem o túto súťaž. 
  Tento rok to boli dve žiačky 
- Olívia Leľová z I.A, ktorá 
v prednese poézie obsadila 
na krajskom kole v Prešove 
tretie miesto. Žiačka II.A, Ema 
Vanátová, súťažila v kategórii 
sólo spev a so svojim online 
vystúpením s piesňou „Mama, 
ži!“ v krajskom kole zvíťazila a 
postúpila do celoslovenského 
kola v Košiciach. 
  Žiaci našej školy potvrdili, že 
sa venujú nielen učeniu, ale aj 
rôznym mimoškolským aktivi-
tám a svojou činnosťou robia 
dobré meno našej škole aj na 
celoslovenskej úrovni.  

(gdh) 

    SPOMIENKA 
Tvoje miesto je stále prázdne

a v našich srdciach smútok za Tebou...
Ale raz sa vráti do nášho života radosť,

keď sa znova stretneme...

Uplynulo už 11 rokov odvtedy,
čo nás 27. marca opustil náš milovaný

Ján Demjanovič zo Svidníka

  Spomeňte si naňho spolu s nami: 
manželka Anna, dcéry Janka a Anička 
a syn Peter s rodinami 
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SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

Kto daroval krv? 

LEKÁRNE
MAREC: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohoto-
vostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
27. a 28. marca: MDDr. K. Čuhová - Sov. Hrdinov 160/74 vo Svidníku. 
                           Kontakt: 054/752 38 26. 
Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
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. 

KUGLEROVÁ, Zuzana: Rozprávky pre moje kvety. 
Bratislava, Pars Artem 2020. 63 s.
  Máte radi kvety? Učíte svoje deti, že sú najkrajším darom pre tých, ktorí sú 
vám blízki? A tušíte zároveň, že sú najmilším 
spoločníkom, ktorému sa môžete so všetkým 
zdôveriť? Nikdy neprezradia vaše tajomstvá 
- mlčky stoja vo vázach, či v črepníkoch, 
alebo v záhonoch na záhrade a počúvajú 
vás. ... Občas aj čosi zašumia. ... listami, 
okvetím. ... Chcú vás utešiť, poláskať svojou 
krásou, povedať, že vás chápu. Neveríte? 
Spisovateľka Zuzana Kuglerová vás o tom 
presvedčí v útlej knižke Rozprávky pre moje 
kvety, v ktorej sa rozpráva so svojimi kvetmi. 
Kniha je rozdelená na dve časti - Príbehy pre 
moje kvety a Rozprávky o záhrade. Príbehy, 
pretkané fi lozofi ckým posolstvom, nesú v 
sebe autorkin nevšedný pohľad na svet a 
medziľudské vzťahy. Sú určené pre deti od 
10 rokov.

CMORIK, Peter
  Peter Cmorik sa narodil 22. marca 1980 v Rožňave. Ako malý chlapec s 
veľkým hudobným talentom začínal v piatich rokoch hrať na klavír. Ako talen-
tované dieťa začal navštevovať Základnú umeleckú školu, kde ukončil 1. a 2. 
cyklus. Vyštudoval univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa venoval 
pedagogike. Vyučoval hru na klavír, gitaru a klávesové nástroje vo Veľkom 
Krtíši a popritom hral vo viacerých kapelách (Amadeus, Hematit, Aeroplane, 
Humara). S kapelou OK Band hral 6 mesiacov v Japonsku. Po návrate sa 
prihlásil do súťaže Slovensko hľadá SuperStar, kde zvíťazil. Po úspechu sa 
mu hrnuli ponuky na vystupovanie a účinkovanie. V roku 2007 z hudobného 
festivalu Carpathia, v poľskom Rzeszówe, si odviezol domov cenu Grand Prix. 
Má na konte 4 radové albumy, jednu Best of a mnoho singlov, spoluprác a 
piesní do fi lmov a seriálov. Je 5-násobným Zlatým slávikom a získal mnoho 
ďalších ocenení.

DUNAJOVEC, Jozef (23.3.1933-22.2.2007)
  Slovenský novinár, publicista, autor literatúry faktu. Študoval na Vysokej 
škole ekonomickej v Bratislave, popritom pracoval ako dopisovateľ, neskôr 
interný redaktor v rôznych novinách. Externe prednášal budúcim žurnalistom 
na Filozofi ckej fakulte Univerzity Komenského a písal pre nich vysokoškolské 
skriptá. Svoju novinársku púť na plný úväzok končil ako šéfredaktor časopisu 
Krásy Slovenska. Popri množstve publicistických príspevkov v periodikách, 
kde bol dlhé roky redaktorom, napísal diela z oblasti literatúry faktu, v ktorých 
sa dotýka citlivých problémov súčasnosti, hlavne vzťahov človeka a prírody. 
Okrem zborníkových a kolektívnych prác samostatne vydal knihy Mŕtve ra-
mená volajú, Po ľuďoch stopy, Poľnými cestami, Riečni ľudia, Chlieb, Dráma 
v kilometri 1801, Projektantova odysea. 

- Vraj si bola včera v divadle, Evička, - pýta sa priateľka, 
- aké to bolo?

- Také do plaču.
- A malo to aspoň šťastný koniec?

- Veľmi. Všetci boli šťastní, že je koniec.

  V stredu 17. marca prišlo v rámci Valentínskej kvapky krvi na Hematologicko-
transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 42 bezpríspevkových 
darcov: 
  Andrea Adamečková (prvodarca), Monika Čonková (prvodarca), Matúš Ličko 
(prvodarca), Jakub Fedoreňko (prvodarca), Jaroslav Suvák (95), Jozef Gogoľ 
(29), Richard Gajdoš (13), Katarína Gajdošová (41), Žaneta Vachnová (21), 
Helena Kapcalová (2), Valér Fedák (42), Igor Keselica (15), Pavol Melník 
(33), Martina Demjanová (14), Ján Tkáč (27), Viliam Podolák (17), Vladimír 
Perháč (86), Marián Čubirka (15), Peter Senaj (62), Ľudovít Korekáč (58), 
Ivana Golisová (prvodarca), Timea Oreničová (2), Jaroslav Čonka (4), Martina 
Maliňáková (10), Adam Hrib (10), Dávid Haninčík (4), Radoslava Barančíko-
vá (5), Ľudmila Gajdošová (13), Renáta Ličková (32), Jozef Venglovič (2), 
Marcel Jamroškovič (23), Ján Siňár (35), Viktória Hamarčáková (22), Pavol 
Hamarčák (4), Gabriela Brožinová (6), Kristián Pencák (5), Samuel Maťaš 
(2), Patrik Fajak (9), Jana Keselicová (45), Annamária Keselicová (4), Martin 
Ždiňak (8), Martin Štefanisko (10). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

PRAVOSLÁVNY CHRÁM
   Na základe Uznesenia vlády SR a platnej vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR sa bohoslužby konajú stále bez účasti verejnosti.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Drahí veriaci, počas obmedzenia verejných bohoslužieb sme s vami 
prostredníctvom prenosu z Chrámu Božej múdrosti. Modlite sa za nás! 
Žehnáme vám z Pánovho chrámu.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ 
   Sväté liturgie sa slávia na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravot-
níctva SR bez účasti veriacich.
   Pondelok 22.3.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava s 
rod., Utorok 23.3.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Annu 
s rod., Streda 24.3.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľuboša, 
Štvrtok 25.3.: 7:00 Zvestovanie Presv. Bohorodičke - Za farnosť, Piatok 
26.3.: 17:00 + Anna, Sobota 27.3.: 7:00 + Peter Kuderjavý, Nedeľa 28.3.: 
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.
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Spravodajstvo / Inzercia
inzercia 

Vyhlasovateľ a organizátor: 
Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku
Termín: 28.05.2021
Uzávierka prihlasovacieho systému: 28.04.2021
Miesto a čas konania: amfi teáter Svidník 17.00 hod.
Základná charakteristika: 
Hlavným cieľom prehliadky je vytvoriť základy pre vznik rusínskej populárnej 
hudby v štýloch disco, rap, hip-hop, funky, techno, hause atď., t.j. ponúknuť 
alternatívu k folklórnej hudbe, a tým prispieť k vzniku absentujúcich žánrov v 
Rusínskej hudobnej kultúre.
Kategórie:
I.   kategória: deti MŠ 
II.  kategória: žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ 
III. kategória: žiaci 5. - 9. ročníka ZŠ
IV. kategória: žiaci prvej časti I. stupňa základného štúdia ZUŠ
V.  kategória: žiaci druhej časti I. stupňa základného štúdia ZUŠ
VI. kategória: žiaci II. stupňa základného štúdia ZUŠ
VII. kategória: speváci, speváčky a hudobné skupiny zo SR nad 18. rokov
VIII. kategória: speváci, speváčky a hudobné skupiny mimo územia SR 
Počet predvedených piesní:
I., II. a IV. kategória: 1 pieseň v rusínskom jazyku v sprievode hudobnej 

skupiny
III., V. až VIII. kategória: 2 piesne v rusínskom jazyku 
v sprievode hudobnej skupiny
Hudobné materiály:
Pesničkový kalendár - https://www.dropbox.com/s/

08m5emjy4cz1q11/spevnik.pdf?dl=0 zabezpečí vyhlasovateľ a organizátor 
prehliadky, iné Rusínske hudobné materiály a vlastná Rusínska tvorba.
Speváci a hudobné skupiny (účinkujúci):
Spevák, speváčka a vokalisti v sprievode hudobnej skupiny v hudobnom 
obsadení: bicie, gitary, klávesy atď.
Podmienky prihlasovania:
Na prehliadku prihlasujú organizátori školských kôl víťazov I. - VI. kategórie, 
účastníci VII. a VIII. kategórie sa prihlasujú individuálne.  
Na e-mail: kontakt@rusinskyfestival.sk pošlú názvy, texty a zvukové nahrávky 
vybraných skladieb. 
Kontakt:
Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku, Karpatská 838/14, 08901 
Svidník, v zast.: Mgr. Miloš Stronček, tel. č.: 0948 475 025, e-mail: kontakt@
rusinskyfestival.sk

Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku

Propozície  hudobnej prehliadky autorskej Rusínskej hudby ORFEUS


