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  Nové nabíjacie stanice pre elektromobily a dve zelené parkova-
cie miesta pre každú nabíjačku vo Svidníku nebudú. Rozhodlo 
o tom Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku na svojom zasadnutí 
koncom marca, keď takýto návrh neschválilo. 

Ďalšie nabíjacie stanice pre elektroautá vo Svidníku nebudú - poslanci nesúhlasili 

  Spoločnosť PJI SHOPPING, s.r.o., Giraltovce požiadala o dlhodobý nájom 
časti pozemkov vo vlastníctve mesta Svidník na Ulici 8. mája pri tzv. predajných 
butikoch. Ich zámerom bolo vybudovanie nabíjacích staníc pre elektromobily 
a postavenie dvoch zelených parkovacích miest pre každú nabíjačku. V 
dôvodovej správe mesto napísalo, že po skončení nájmu ich spoločnosť PJI 
SHOPPING, s.r.o., Giraltovce odovzdá do majetku mesta Svidník za 1 euro. 
Nájom bol pritom navrhovaný na dobu 20 rokov a mestský parlament mal 
schváliť zámer navrhovanej realizácie. Pri rozbore príčin nedostatkov mestskí 
úradníci napísali, že bez nedostatkov. 
  V rozprave k tomuto návrhu vystúpil poslanec Adrián Labun a zaujímal sa, 
prečo sa má pozemok prenajať za 1 euro, prečo na dobu 20 rokov a chcel 
vedieť aj to, aký to bude prínos pre mesto. 
  Poslanec Adrián Labun navrhol stiahnuť tento návrh z rokovania z dôvodu 
neopodstatnenej ceny prenájmu predmetného pozemku. Adrián Labun dôvodil 
aj tým, že je veľmi otázne, v akom stave budú nabíjacie stanice pre elektroautá 
po dvadsiatich rokoch, keď by mali prejsť do vlastníctva mesta. Upozornil na 
to, že nabíjaciu stanicu pre elektroautá už vo Svidníku máme a záujem je 
minimálny, lepšie povedané takmer žiadny. 
  Poslanec Kamil Beňko v rozprave vystúpil tiež a rovnako nesúhlasil s pre-
nájmom, pretože mesto podľa neho príde o parkovacie miesta. Kamil Beňko 
odporúčal osloviť fi rmu a ponúknuť jej pozemok pri Kaufl ande. 
  Podľa primátorky je to však zo strany giraltovskej spoločnosti dobrý zámer. 
„Ako pilotný projekt je to pre mesto dobrý krok,“ zdôraznila Marcela 
Ivančová a dodala, že pokiaľ ide o záber parkovacích miest, zámerom fi rmy 
je vybudovať 4 nové parkovacie miesta. „No a čo sa týka Kaufl andu, daná 
fi rma oslovila mesto Svidník, preto im nebudeme odporúčať konkurenč-

ný subjekt,“ doplnila ešte primátorka, ktorá potom upozornila, že poslanec 
nemôže predkladať návrh na stiahnutie materiálu z rokovania, preto sa o 
návrhu poslanca Adriána Labuna nehlasovalo. 
  Hlasovalo sa len o samotnom zámere na prenájom. Prítomných bolo 12 
poslancov, za schválenie zámeru na dlhodobý nájom časti pozemkov vo 

  Viaceré úrady a inštitúcie sú už riadne otvorené pre verejnosť 
a fungujú v bežnom režime. Sú však aj také, ktoré ešte protipan-
demické opatrenia neuvoľnili. 

Kedy bude svidnícky Mestský úrad fungovať v bežnom režime?

  Príkladom je Sociálna poisťovňa, ale napríklad aj samotný Mestský úrad 
vo Svidníku. „Na základe prichádzajúcich zmien v uvoľňovaní opatrení 
aj MsÚ Svidník postupne mení svoj režim. Dôležité je povedať, že úrad 
doteraz plnil všetky svoje povinnosti a vo vzťahu k verejnosti sme len 
apelovali na využívanie elektronickej a telefonickej komunikácie. Každý 
pracovník bol k dispozícii pre verejnosť po individuálnom dohovore, 
aby sme obmedzili zhromažďovanie sa občanov na chodbách,“ opí-

sala formu, v akej Mestský úrad vo Svidníku v tomto pandemickom období 
fungoval, PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. „Počas celého 
pandemického obdobia sme mali otvorené klientske centrum a na 
prechodových dverách vyvesené kontakty pre individuálny kontakt s 
klientom. V súčasnosti je pre zamestnancov zrušená možnosť práce z 
domu a očakávame ukončenie núdzového stavu v štáte, aby sme mohli 
otvoriť kontakt s klientom bez obmedzení.“
  Núdzový stav aktuálne na Slovensku platí do 28. apríla, či ho vláda defi nitívne 
zruší alebo nebodaj predĺži, je v čase písania týchto riadkov, v piatok 23. apríla, 
ešte otázne. Ak Núdzový stav vláda zruší, verejnosti sa defi nitívne otvorí aj 
svidnícky Mestský úrad.                                                                           (ps) 

vlastníctve mesta Svidník na Ulici 
8. mája pri tzv. predajných butikoch 
za účelom vybudovania nabíjacích 
staníc pre elektromobily a postavenia 
dvoch zelených parkovacích miest 
pre každú nabíjačku hlasovalo päť 
poslancov - Peter Breznoščák, Mi-
chal Goriščák, Ján Hirčko, Vladimír 
Kaliňák a Martin Ždiňak, proti boli 
dvaja poslanci - Adrián Labun a Peter 
Pilip a piati poslanci sa hlasovania 
zdržali - Kamil Beňko, Michal Iľkanin, 
Jozef Poperník, Katarína Siváková a 
Vladimír Žak. Návrh uznesenia preto 
nebol schválený.                                   

 (ps)

 V rozprave k tomuto návrhu 
vystúpil poslanec Adrián Labun a 
zaujímal sa, prečo sa má pozemok 
prenajať za 1 euro, prečo na dobu 
20 rokov a chcel vedieť aj to, aký 
to bude prínos pre mesto 

 Svidnícki poslanci prenájom tohto pozemku za účelom vybudovania 
nabíjacích staníc pre elektromobily neschválili 
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  56-tisíc eur od štátu, 14-tisíc od mesta a ďalších 20-tisíc eur 
ako pôžička takisto od mesta. Spolu 90-tisíc eur má na svoj 
rozbeh Sociálny podnik mesta Svidník. Aj pozorní Svidníčania 
si iste všimli štyroch mužov, zamestnancov Sociálneho podni-
ku, v rozličnom pracovnom oblečení, ako napríklad opravovali 
prepadnutú dlažbu na pešej zóne. 

  Zamestnanie v Sociálnom podniku mesta Svidník si našli štyria 
pracovníci, pričom o rozširovaní počtu zamestnancov sa uvažuje 
v blízkej budúcnosti. O zamestnanie v Sociálnom podniku preja-
vilo záujem 24 uchádzačov a ďalšie žiadosti stále prichádzajú.

Prvou činnosťou Sociálneho podniku oprava pieskovísk a prepadnutej dlažby 

  Jeden z pracovníkov sociálneho podniku Ľuboslav 
Pecha: „Mal som vlastnú stavebnú fi rmu, ale od no-
vembra sme mali stále menej zákaziek, bolo to stále 
horšie, tak som využil možnosť a dal som si žiadosť. 
Som rád, že ma vybrali.“ 
  Podnik začal pracovať 1. apríla 2021. Prvou činnosťou 
pracovníkov bolo novovybudovanie pieskoviska na Ul. 
gen. Svobodu, ktoré patrilo k tým v najhoršom technickom 
stave. Pieskoviská v meste Svidník sú udržiavané, ale 
už mnohé z nich v nevyhovujúcom stave, preto sme sa 
rozhodli k ich citlivému reorganizovaniu. 

Sociálny podnik mesto podporilo aj pôžičkou, 
no zamestnanci musia na montérky počkať

  Často bol pri nich viceprimátor Svidníka Michal Goriščák, ktorý na základe 
poverenia primátorkou Marcelou Ivančovou riadi rozbeh a činnosť Sociálneho 
podniku mesta Svidník. „Nerozumiem, keď toľko peňazí už išlo do toho 
Sociálneho podniku, prečo sú všetci štyria zamestnanci v štyroch roz-
ličných montérkach?“ pýtal sa nás v podnete zaslanom do redakcie istý 
Svidníčan a my sme sa preto pýtali PR manažérky mesta Svidník Kristíny 
Tchirovej. „Jednotné oblečenie s logom sociálneho podniku je vo výrobe, 
predpokladáme, že v priebehu pár dní ho už budú zamestnanci použí-
vať,“ reagovala Kristína Tchirová a vysvetlila, na čo bolo vlastne v Sociálnom 
podniku mesta Svidník použitých spomínaných 90-tisíc eur, keď len na bežné 
ochranné pomôcky a teda pracovné oblečenie zamestnanci musia ešte čakať. 
„Príspevok z podpory ministerstva je viazaný na nákup briketovacej linky, 
ktorú chceme spustiť tento rok. Vstupný kapitál teda tvorí iba pôžička od 
mesta a jej určenie je na počiatočné náklady, mzdy a odvody. Pracovníci 
majú za sebou školenie o bezpečnosti a sú postupne vybavovaní pra-
covnými pomôckami, ktoré sa im dopĺňajú podľa potreby.“
  Sociálny podnik mesta Svidník zatiaľ v meste vykonáva práce, ktoré si ob-
jednalo samotné mesto. Je viac než isté, že v minulosti, keď Sociálny podnik 
v meste nebol, by tieto práce realizovali buď Technické služby mesta Svidník 
alebo súkromné fi rmy. 
 Teraz ich robí Sociálny podnik mesta Svidník a platí im za to Mesto Svidník, 

tak ako by to bolo aj v tých skôr spomínaných prípadoch. Alebo je v tom roz-
diel? „Každá samospráva potrebuje v rámci svojej údržby a opráv mnoho 
menších stavebných úkonov, ktoré nie sú zaujímavé pre etablované fi rmy. 
Ide o opravy, či stavebné zásahy, ako je napr. oprava dlažby na pešej 
zóne v malom rozsahu, vybudovanie pieskovísk, oprava detských ihrísk, 
výmena okien na futbalovom štadióne. Teraz, keď už máme sociálny 
podnik, si tieto stavebné činnosti, môže objednať u neho. Rovnako si 
bude môcť aj bežný občan objednať službu sociálneho podniku, ktorú 
zaplatí samotný občan,“ dodala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchi-
rová.                                                                                                          (ps) 

  Niektoré pieskoviská budeme postupne nahrádzať novými, modernými 
a najmä bezpečnými a následne by sme chceli počet pieskovísk znížiť. 
Práce na vybudovaní nových pieskovísk bude mať starosti práve Sociálny 
podnik. 
  Dlhodobo nezamestnaný stolár Ján Múdry, teraz pracovník Sociálne 

podniku Svidník: „Málo 
je možnosti pracovať a 
nechcel som čakať doma, 
čo bude nové a preto som 
rád, že som sa zamestnal 
v sociálnom podniku.“
  Povereným zabezpečiť 
prevádzku Sociálneho pod-
niku je zástupca primátorky 
Michal Goriščák: „Predme-
tom činnosti Sociálneho 
podniku je drobná sta-
vebná činnosť a výroba 
brikiet, pričom sme práve 
začali s drobnou staveb-
nou činnosťou. 
  Chcem podotknúť, že 
ambíciou sociálneho pod-
niku nie je činnosť len pre 
mesto Svidník, ale aj pre 
každého obyvateľa mes-
ta, ktorý bude mať záujem 
naše služby využiť. 
  Radi by sme posky-
tovali murárske práce, 
maliarske práce, kosenie, 

príprava dreva na zimu a podobne.“ 
  Ďalšou činnosťou, ktorú vykonávajú pracovníci v týchto dňoch je oprava 
prepadnutej dlažby na pešej zóne v centre Svidníka. 

Kristína Tchirová, hovorkyňa mesta Svidník 

Podnik začal pracovať 1. apríla 2021. Prvou 
činnosťou pracovníkov bolo novovybudovanie 
pieskoviska a oprava prepadnutej zámkovej 
dlažby na pešej zóne... 

Viceprimátor Michal Goriščák dohliada na prácu pracovníkov 
Sociálneho podniku mesta Svidník aj priamo v teréne
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  Dopravný policajt si našiel netradičnú záľubu. Po večeroch 
doma zhotovoval niečo, čo sa len tak často nevidí. Svojou prácou 
si uctil jednu z najcennejších historických pamiatok nášho regi-
ónu. Ján Biroš - príslušník Okresného dopravného inšpektorátu 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku vyrobil 
vernú maketu dreveného chrámu sv. Mikuláša v Bodružali. 

Dopravný policajt Ján Biroš má vďaka vysokoškolskému štúdiu netradičnú záľubu 
Po makete dreveného chrámu v Bodružali sa chystá na ten v Ladomirovej

POPRI POLICAJNEJ PRÁCI 
ŠTUDUJE ODBOR ANIMÁTOR  

  Ján Biroš je dopravným policajtom a 
stretnúť ho môžete na cestách okre-
sov Svidník a Stropkov, teda regiónu 
v pôsobnosti Okresného riaditeľstva 
policajného zboru vo Svidníku. Po-
sledný rok, s krátkymi prerušeniami, 
je často vo výkone služby na sloven-
sko-poľskom hraničnom priechode 
Vyšný Komárnik - Barwinek. 
  Popri policajnej práci študuje na 
vysokej škole, konkrétne na Gréc-
kokatolíckej bohosloveckej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove v 
odbore animátor voľnočasových ak-
tivít. No a práve cez školu sa dostal k 
spomínanému koníčku. „Dostali sme 
za úlohu niečo vyrobiť, niečo, čo 
by bolo zaujímavé a prezentujúce 
región, z ktorého pochádzame. Ja 
som si vybral drevenú cerkov v 
Bodružali, pretože ma zaujala a po-
vedal som si, že vyrobím jej maketu 
či zmenšenú kópiu,“ vysvetlil Ján 
Biroš, ako to celé vlastne vzniklo. 
  Ako dopravný policajt pozná priam 

všetky cesty v regióne, no a ani tá cez 
Bodružal nie je výnimkou. 
  Okolo dreveného chrámu sv. Mi-
kuláša prechádzal nielen pri výkone 
služby, ale i pracovne viackrát. „Dre-
vené chrámy v našom regióne sú 
síce známe, no množstvo ľudí ich 
nepozná. Povedal som si, že by 
nebolo od veci ich trošku viac 
spropagovať a možno aj ponúknuť 
ľuďom tak tip na výlet, na spozná-
vanie nášho kraja. 
  Cerkov v Bodružali je zapísaná 
v Zozname svetového dedičstva 
UNESCO, je to jedna z najstarších 
pamiatok u nás vôbec a mám pocit, 
že sa na ňu, ale aj na ďalšie dreve-
né chrámy, dosť zabúda,“ povedal 
v rozhovore pre naše noviny policajt 
Ján Biroš. 

***
NESMIEME ZABÚDAŤ 
NA NAŠE DEDIČSTVO

  „Nesmieme na drevené chrámy 
zabúdať, je to naše historické 
dedičstvo,“ podotkol a pokračoval, 
že vysokoškolský profesor mu návrh 

na vyrobenie makety bodružalského 
dreveného chrámu bez problémov 
schválil. 

***
ZAČIATOK PRÁCE NA MAKETE

„Na začiatku som vôbec nevedel, 
ako sa do toho pustiť, improvizoval 
som. Našiel som si rôzne fotografi e 
na internete i videá na youtube a 
podľa jedného konkrétneho zábe-
ru som to začal vyrábať,“ ozrejmil 
začiatok práce na makete dreveného 
chrámu Ján Biroš s tým, že ju vyrábal, 
ako sa hovorí, od oka. 
  Jeho maketa chrámu v Bodružali 
nemá žiadne presné rozmery, teda 
mierku, všetko si to prispôsoboval tak, 
aby to sedelo. Napokon má maketa 
dĺžku 60 centimetrov, široká je 30 a 
vysoká 50 centimetrov. „Vyrábal som 
ju zo všetkého čo som doma našiel. 
Napokon, inak som ani nemohol, 
pretože bol prísny lockdown, keď 
som sa do toho pustil, obchody 

  Ján Biroš vyrobil vernú ma-
ketu dreveného chrámu sv. 
Mikuláša v Bodružali
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Dopravný policajt Ján Biroš má vďaka vysokoškolskému štúdiu netradičnú záľubu 
pozatvárané, tak akurát som si cez 
internet objednal nanukové paličky 
a inak som používal len materiál, 
ktorý som našiel doma. 
  Staré police, špajle, na starom 
pôjde som našiel aj staré garniže 
z roku 1985, preglejky, no a s ta-
viacou pištoľou som k sebe lepil 
kúsok po kúsku. Vždy po večeroch 
pri televízore, niekedy aj do druhej 
v noci,“ usmial sa dopravný policajt 
Ján Biroš, ktorého tento koníček 
proste chytil. „No áno, ono to už tak 
chodí, že keď niečo začneš robiť a 
začne sa ti ukazovať ten správny 
tvar, tak to chceš dokončiť. Tak to 
bolo aj v mojom prípade.“ 

***
ČO POUŽIL NA VÝROBU VEŽÍ?

  Na výrobu veží makety dreveného 
chrámu v Bodružali použil klasickú 
vianočnú guľu - ozdobu zo stromčeka, 
stolnotenisovú loptičku a guličku z 
polystyrénu, proste to, čo mal doma. 
Krížiky vyrobil z hliníkových líšt, ktoré 
sú na dverách pod kľučkami. 
  Aktuálne má maketu hotovú a chystá 
sa ju odniesť do školy v Prešove, 
kde všetky práce jeho a ostatných 
študentov budú vystavené a aj svojou 
troškou prispeje k lepšej propagácii 
regiónu okresov Svidník a Stropkov. 
V našom rozhovore Ján Biroš priznal, 
že sa mu školská úloha stala koníč-
kom. „Je to taký relax, zvlášť po ro-
bote,“ povedal policajt a pokračoval: 
„Práca policajta je dosť psychicky 
náročná, dobre som sa preto pri 
výrobe makety odreagoval, chytilo 
ma to, a keď ste sa ma pýtali, či 
neskúsim vyrobiť aj maketu iného 

dreveného chrámu, tak ste mi dali 
chrobáka do hlavy. 
 Zrejme sa pustím do výroby ma-
kety dreveného chrámu v Lado-
mirovej, ktorý je druhým z nášho 
regiónu zapísaným v zozname 
UNESCO. Už teraz síce viem, že to 
bude komplikovanejšie, ale skú-
sim,“ usmial sa Ján Biroš s tým, že 
už sa doma poobzeral, aký materiál 
mu ešte ostal, ktorý by mohol použiť. 
„Niečo som už našiel, niečo ešte 
pohľadám a istotne nájdem, prí-
padne ešte pozháňam a pustím 
sa do toho. Budú to také akoby 
dvojičky,“ naznačil Ján Biroš, ktorý 
síce pôsobí v Policajnom zbore a 
študuje na vysokej škole, no odma-
lička je športovcom, ako sa hovorí, 
telom i dušou. 

***
V MINULOSTI BOL ZNÁMYM
FUTBALOVÝM BRANKÁROM

Aj preto si pre vysokoškolské štúdium 
vybral odbor animátor voľnočaso-
vých aktivít. „Jasné, súvisí to so 
športom, je to o práci s mládežou, 
deťmi, hoci, áno, animátor voľno-
časových aktivít sa môže venovať 
aj starším ľuďom,“ upozornil Ján 
Biroš, ktorý bol v minulosti známym 
futbalovým brankárom v Stropkove 
a vo Svidníku, ale zachytal si aj vo 
Veľkom Šariši. 
  Ako dvadsaťročný mal ponuku chy-
tať druhú futbalovú ligu za Bardejov, 
no presne v tom čase získal prácu vo 
Svidníku, tak si vybral prácu. „Zvolil 
som si prácu, pretože športom sa 
u nás príliš uživiť nedá,“ vysvetlil 
dopravný policajt a dodal, že i dnes 

vo voľnom čase sa venuje trénovaniu 
futbalových brankárov v Stropkove.   
  Vysokoškolské štúdium v odbore 
animátor voľnočasových aktivít berie 
ako nádej do budúcnosti. „Vždy je 
to o tom, že ani v polícii človek 
nemôže byť večne, predsa je to 
náročná práca, tak myslím aj na 
budúcnosť a pri tých voľnočaso-
vých aktivitách je to o práci s mla-
dými, o odovzdávaní skúseností a 

poznatkov. 
  Vždy, keď niekoho niečo naučíš, 
tak máš taký dobrý pocit, no a na 
to myslím pri pohľade do budúc-
nosti aj ja, aby som bol priprave-
ný,“ uzavrel v rozhovore pre naše 
noviny dopravný policajt Okresného 
dopravného inšpektorátu Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru vo 
Svidníku Ján Biroš. 

(ps)

  Ján Biroš je dopravným policajtom 
a stretnúť ho môžete na cestách okre-
sov Svidník a Stropkov, teda regiónu 
v pôsobnosti Okresného riaditeľstva 
policajného zboru vo Svidníku

  Ján Biroš na výrobu makety použil staré police, špajle, na starom pôjde 
našiel aj staré garniže, preglejky a s taviacou pištoľou ich lepil kúsok po 
kúsku... Použil materiál, ktorý našiel doma...  
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  Je síce rodený Svidníčan a hoci sa medzitým jeho rodina pre-
sťahovala do Giraltoviec, kde aj absolvoval tamojšie gymnázium, 
ku Svidníku má stále veľmi blízko. Aktuálne je Daniel Vasilišin 
študentom 1. ročníka magisterského štúdia na Právnickej fakulte 
Trnavskej univerzity v Trnave. Aktuálne stážuje v Transparency 
International Slovensko, zároveň pôsobí v občianskom združe-
ní Pomoc obetiam násilia v Trnave, je členom redakčnej rady 
univerzitného časopisu „Universitas Tyrnaviensis“ a zároveň 
pomocnou vedeckou silou Katedry dejín práva spomínanej 
fakulty.

Daniel Vasilišin aktuálne pre Transparency International 
skúma vlastnícke pozadie slovenských hotelov
Svidnícky rodák sa venuje právnemu postaveniu Rusínov v histórii

  AKO STE SA VLAST-
NE DOSTALI K STÁŽI 
V TRANSPARENCY 

INTERNATIONAL SLOVENSKO? 
  „Zareagoval som na zverejnenú 
ponuku, evidentne splnil podmienky 
a zrejme som aj bol najvhodnejší 
kandidát. 
  Nastúpil som v marci, zmluva je 
uzavretá do júna, čo je v zásade 
determinované projektom, na ktorom 
pracujem, hoci sa teda venujem aj 
ďalším veciam.“

  ČOMU SA TEDA 
PRESNE V TRANSPA-
RENCY INTERNATIO-

NAL SLOVENSKO VENUJETE? 
  „V súčasnosti sa podieľam na 
projekte transparentnosti hotelov na 
Slovensku. Pozostával z viacerých 
fáz zbierania materiálov z verejných 
zdrojov, ich kvantifi kácie, analýzy a 
vyhodnotenia. Z praktického hľadis-
ka to znamenalo veľkú excelovskú 
tabuľku so 650 položkami. 
  Výsledkom práce má byť interneto-
vý portál s mapou, kde si ktokoľvek 
vie pozrieť informácie o vlastníckom 
pozadí konkrétneho hotela. 
  V konečnom dôsledku si tak občan 
vie pozrieť, či náhodou nejde o hotel 
zázračne zbohatnutého politika, 
vplyvného oligarchu, bývalého šéfa 
SIS, respektíve ich rodinných prísluš-
níkov alebo inej mediálne prepieranej 
osoby.“
  

  NA ČO VŠETKO STE 
PRI SVOJEJ DOTE-
RAJŠEJ STÁŽI  V 

TRANSPARENCY PRIŠLI. ČO VÁM 
PRÁCA V TEJTO ORGANIZÁCII 
MOŽNO DALA? 
  „Naučil som sa zodpovednosti za 
vlastnú prácu. Nastavený systém pri 
akejkoľvek zmene v exceli znamenal 
aj zmenu údajov pre každého z tímu. 
Rozhodnutia o tom, že ten jeden 
konkrétny hotel vlastní „problémová“ 
osoba vždy museli byť riadne podlo-
žené a odôvodnené. 

  Má to aj právny rozmer, v prípade 
publikovania nepravdivých informácií 
schopných poškodiť dobré meno, je 
tu stále riziko žaloby od dotknutej 
osoby.“

  PÔSOBÍTE AJ V OB-
ČIANSKOM ZDRUŽE-
NÍ POMOC OBETIAM 

NÁSILIAM V TRNAVE. ČO MÁTE NA 
STAROSTI, ČÍM SA ZAOBERÁTE? 
  „V tomto združení pôsobím už rok a 
dva mesiace. Obsahom mojej práce 
je, ako aj názov udáva, poskytovanie 
právnej pomoci obetiam (a nielen im) 
násilia, resp. aj dopravných nehôd, a 
to v rámci celého Slovenska. Združe-
nie v zásade poskytuje dva rozmery 
činností, obe rovnako dôležité - psy-
chologickú a právnu pomoc. Náplňou 
mojej práce je analýza konkrétneho 
prípadu, hľadanie efektívneho rieše-
nia, spracúvanie podaní pre orgány 

činné v trestnom konaní alebo súdy, 
resp. všeobecne poskytujeme právne 
poradenstvo.“
  

  PÔSOBÍTE AJ V 
UNIVERZITNOM ČA-
SOPISE. ČOMU SA 

VENUJETE?
„Členstvo v redakčnej rade uni-
verzitného časopisu „Universitas 
Tyrnaviensis“ má v zásade reprezen-
tatívny charakter. Som aj pomocnou 
vedeckou silou katedry dejín práva na 
fakulte. Predmetom môjho záujmu sú 
primárne dejiny práva, no diplomovú 
prácu píšem z oblasti práva duševné-
ho vlastníctva. 
  Mojim zameraním z pohľadu právnej 
histórie sú národnostné menšiny, 
napísal som aj odborný príspevok na 
tému právneho postavenia Rusínov 
v Slovenskom štáte, respektíve mo-
mentálne sa skôr venujem právnym 

dejinám východnej Európy.“

  ČO VÁS NAJVIAC 
ZAUJÍMA NA VEREJ-
NOM DIANÍ?

  „V zásade to, čo aktuálne hýbe 
spoločnosťou. Akurát mám vďaka 
vzdelaniu skôr možnosť vidieť le-
gislatívne postupy podrobnejšie, 
respektíve si dokážem efektívnejšie 
veci naštudovať a nadobudnúť fun-
dovanejší názor.“

  STE RODÁKOM ZO 
SVIDNÍKA, HOCI STE 
VYRASTALI V NEĎA-

LEKÝCH GIRALTOVCIACH. AKO 
SA S ISTÝM ODSTUPOM ČASU 
POZERÁTE NA RODNÝ REGIÓN? 
  „Pozerám sa naň na ako všetkými 
porevolučnými vládami zaznávaný 
región, ktorý sa pomaly vyľudňuje. 
Najsmutnejšie na tom je, že tento 
kúsok zeme má potenciál, ktorý je 
ale brzdený nekvalitnou alebo ne-
dostavanou cestnou infraštruktúrou. 
Druhou stranou mince je neochota 
strategických investícií v tejto oblasti 
zo strany vlád, do určitej miery to 
pôsobí tak, že si vládnuce strany 
spomenú na región v čase, keď sa 
blížia voľby.“

  AKÉ SÚ VAŠE PLÁ-
NY, AMBÍCIE, ČOMU 
SA CHCETE V ŽIVO-

TE VENOVAŤ? 
  „Dokončiť projekt v rámci Trans-
parency International Slovensko, 
naďalej pomáhať ľuďom v rámci 
spomínaného združenia. Úprimne 
netuším, čo bude po škole - ako 
advokácia, tak pôsobenie na súde 
pripadajú v úvahu. 
  Najradšej by som v prvom rade 
dokončil Mgr. štúdium, a potom 
absolvoval na fakulte nadstavbové 
štúdiá, ktorých záverečnú prácu by 
som najradšej venoval chronologic-
kému vývoju právneho postavenia 
Rusínov.“ 

(ps)
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  Uvoľňovaniu protipandemických opatrení, ktoré zažívame v 
týchto dňoch a týždňoch, predchádza uľavenie v nemocnici. Dô-
kazom toho sú slová riaditeľa Nemocnice arm. gen. L. Svobodu 
vo Svidníku, patriacej do siete nemocníc Svet zdravia, Slavka 
Rodáka. V rozhovore s ním sme rozobrali nielen aktuálnu situáciu 
vo svidníckej nemocnici. 

Riaditeľ svidníckej nemocnice Slavko Rodák hodnotí, 
ale aj nabáda - k ostražitosti a k podpore
Za necelých sedem mesiacov v nemocnici zomrelo 141 covid pozitívnych pacientov

  Aké boli tie mesiace od októbra 
minulého roku doteraz pre svidníc-
ku nemocnicu?
  „V októbri 2020 nemocnica Svid-
ník zaznamenala výraznejšie zhor-
šenie epidemiologickej situácie v 
súvislosti s ochorením COVID -19, 
čo sa premietlo do obsadenosti 
a vyťaženosti zriadených COVID 
pracovísk, ambulancie, lôžkového 
covid oddelenia a covid OAIM či už 
samotného mobilného odberového 
miesta. Pre nemocnicu a jej personál 
to bolo mimoriadne náročné obdobie, 
na ktoré sme síce mali čas pripraviť 
sa po relatívne ľahkej prvej vlne tejto 
pandémie, ale aj tak to bola výzva 
pre všetkých. 
  Znamenalo to prispôsobiť celý chod 
nemocnice tejto situácii, kedy sme 
museli reprofilizovať lôžka iných 
odborností, personálne zabezpečiť 
novozriadené covid pracoviská, pre-
jsť na poskytovanie iba neodkladnej 
zdravotnej starostlivosti.“
  Pozrime sa trochu do štatistík 
- koľko pacientov ste mali v ne-

mocnici na tom špecializovanom 
covid oddelení, koľko ich máte 
teraz a aký je vlastne vývoj hospi-
talizovaných? 
  „Od 1. októbra 2020 do dnešného 
dňa naša nemocnica hospitalizovala 
takmer 530 covid pozitívnych pacien-
tov, to znamená pacientov, ktorí vy-
žadovali hospitalizáciu na lôžkovom 
oddelení. Z daného počtu vyžadovalo 
43 pacientov intenzívnu zdravotnú 
starostlivosť, ktorá zväčša u týchto 
ťažkých priebehoch ochorenia trvala 
aj niekoľko týždňov. 
  Žiaľ, aj napriek maximálnemu úsiliu 
personálu nemocnice Svidník  boli aj 
úmrtia pacientov s covid pozitivitou. 
V danom období zomrelo, žiaľ, 141 
hospitalizovaných. Aktuálne máme na 
covid oddelení 4 pacientov, a taktiež 
4 pacientov aj na Oddelení anestezi-
ológie a intenzívnej medicíny, v tzv. 
covidovej časti.“
  Vracia sa už možno situácia v 
nemocnica do normálu?
  „V stredu 21. apríla sme dostali Prí-
kaz z  Ministerstvom zdravotníctva, 

kde je uvedené, že môžeme postupne 
prechádzať aj na plánovanú zdravot-
nú starostlivosť, s tým, že naďalej 
musíme mať v nemocnici dostatočný 
počet lôžok pre COVID pacientov. 
  Samozrejme, na dennej báze moni-
torujeme, komunikujeme a kooperu-
jeme pri konkrétnych ukazovateľoch, 
ktoré aktuálne máme, tie svedčia 
pre zlepšujúcu sa epidemiologickú 
situáciu v regióne. Ak tento trend 
bude pokračovať, verím, že do me-
siaca sa vrátime do svojho normálu. 
No naďalej platí, že musíme byť 
zodpovední.“ 
  Napriek všetkému v nemocnici 
zrejme stále pôsobia aj vojaci. Čo 
všetko robia? 
  „Nemocnica vo Svidníku má ak-
tuálne k dispozícii šiestich vojakov. 
Ich práca spočíva predovšetkým v 
zabezpečovaní bezpečného a ply-
nulého chodu určených prevádzok 
nemocnice, usmerňovania osôb. 
  Aktuálne nemáme informáciu o tom, 
že by mali ukončiť svoje pôsobenie 
v nemocnici. Všetko bude pravde-
podobne závisieť od predlženia, či 
ukončenia núdzového stavu, o ktorom 
by sa malo rozhodnúť v nasledujúcich 
dňoch.“
  Čo by ste možno odkázali obča-
nov v regióne?
  „V tejto ťažkej a náročnej COVID-19 
situácii sme spolu ukázali, že zamest-

nanci nemocnice a občania regiónu 
svojim zodpovedným prístupom, 
správaním a dodržiavaním pravidiel 
pomohli efektívnejšie zvládnuť II. vlnu 
pandémie. 
  Nemocnica ukázala, že je veľmi 
dôležitá pre tento región. Je dôle-
žité, aby každý občan regiónu mal 
optimálnu dostupnosť zdravotnej 
starostlivosti. Bez investícií to nie 
je udržateľné, preto by som chcel 
vyzvať, aby sme spoločne podporili 
našu svidnícku nemocnicu aby bola 
zaradená do Plánu obnovy a získala 
európske investície do obnovy a 
moderného vybavenia.“ 

 (ps)  

  Na základe výzvy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 
všetky tri materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Svidník požiadali o poskytnutie fi nančného príspevku na úhradu 
časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhláse-
nia mimoriadnej situácie v rámci národného projektu „Podpora 
udržania zamestnanosti v materských školách.“

Svidnícke škôlky a ZUŠ-ka získali na mzdy peniaze od štátu

  PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová nás informovala, že škôlky 
získali fi nančné prostriedky spolu v sume 137 604,76 eur. „Z týchto fi nanč-
ných prostriedkov zria-
ďovateľ dorovnal mzdy 
pre zamestnancov MŠ do 
výšky 100 % a dorovnal 
mzdy do výšky 100 % pre 
zamestnancov školských 
klubov a školských jedální 
pri ZŠ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Svid-
ník,“ konštatovala Kristína 
Tchirová. 
  S podobným projektom 
uspela aj Základná umelec-
ká škola vo Svidníku. V nej je však situácia v porovnaní so škôlkami trochu 
odlišnejšia. „Mzdy pre ZUŠ Svidník v mimoriadnej situácii núdzového 

  Po tom, čo sme v minulom roku boli bez Dní Svidníka, si ľudia právom kladú 
otázku, ako to bude v tomto roku. Aktuálne síce dochádza k postupnému 
uvoľňovaniu opatrení, no nič nie je isté. Napriek tomu sa zdá, že obľúbené 
Dni Svidníka svoju ďalšiu kapitolu tohto roku zrejme predsa len napíšu. 
  „Všetky aktivity mesta spojené s účasťou verejnosti sa pripravujú so 
zreteľom na možné pandemické uvoľňovanie, ale aj sprísňovanie. Pred-
bežne sa venujeme už príprave podujatí od mája, ale budeme monitorovať 
situáciu a podľa toho sa k akciám bude pristupovať. Vo všeobecnosti 
sú epidemiologicky prípustnejšie exteriérové aktivity, čiže aj Dni mesta 
plánujeme urobiť, pokiaľ to situácia umožní,“ potvrdila PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová a pre naše noviny konkretizovala aj plánovaný 
termín tohtoročných Dní Svidníka. 
  „Predpokladáme, že so sprievodnými aktivitami začneme v pondelok 
28. júna a vyvrcholilo by to večerným programom v piatok 2. júla na 
pešej zóne,“ dodala Kristína Tchirová. 

 (ps)

stavu do plnej výšky 100% zabezpečovalo mesto Svidník. Finančné 
prostriedky v sume 105 329,42 eur, ktoré v rámci národného projektu 
„Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách,“ 
sme získali, budú slúžiť aj na refundáciu pre mesto Svidník na pokrytie 
týchto mzdových nákladov,“ vysvetlila Kristína Tchirová.               (ps)  

Budeme znovu bez Dní Svidníka?
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  Obidvoma dávkami vakcíny Pfi izer vo svidníckej nemocnici od 7. 
januára do stredy 21. apríla zaočkovali 3 595 ľudí, prvou dávkou 
tejto vakcíny zaočkovali 5 315 ľudí. Prvú dávku vakcíny Astra 
Zeneca v nemocnici vo Svidníku zatiaľ dostalo 891 ľudí. 

Nemocnica vie pri očkovaní navýšiť kapacity, no riešením 
by bolo aj veľkokapacitné očkovacie centrum

  Informoval nás o tom riaditeľ Nemoc-
nice arm. gen. L. Svobodu vo Svidní-
ku Slavko Rodák s tým, že svidnícka 
nemocnica, patriaca do siete Svet 
zdravia, bola medzi prvými poskyto-
vateľmi v širšom východoslovenskom 
regióne, ktorá otvorila vakcinačné 
centrum. Stalo sa tak 7. januára. 
„Vekové, či pracovné kategórie 
očkovaných ľudí sú rôzne. Pri oč-
kovacej látke Astra Zeneca to boli 
prevažne pracovné pozície učiteľ, 
vychovávateľ, či iný pracovník 
školstva,“ ozrejmil Slavko Rodák a 
na margo pokračovania očkovania v 
našom regióne povedal: 
  „Tak ako v prvých dňoch od spus-
tenia vakcinácie v nemocnici Svid-
ník bolo cítiť počiatočné obavy, 
neistotu verejnosti, či samotných 
zamestnancov nemocnice v danú 
vakcináciu ako takú, rýchlo to 
pominulo a dnes aktuálne riešime 
práve opak tejto situácie. Dopyt 
verejnosti po očkovaní prevyšuje 
naše kapacitné možnosti, ktoré sú 
oklieštené Národnou stratégiou 
očkovania osôb proti ochoreniu 
COVID -19, ale aj o obmedzenom 
počte dodávaných vakcín nášmu 
Vakcinačnému centru. My sme pri-
pravení a schopní rozšíriť terajšiu 
dennú kapacitu o dvojnásobok,“ 

podotkol riaditeľ nemocnice, podľa 
ktorého sa vakcinácia stále ukazuje 
ako jediná cesta, ako sa dostať z tejto 
mimoriadne závažnej epidemiologic-
kej situácie, preto očkovanie by podľa 
neho malo byť súčasťou starostlivosti 
ambulantných obvodných lekárov, tak 
ako iné očkovania, ktoré tu máme už 
desiatky rokov.
   „No v tejto fáze, keď chceme 
zaočkovaním dosiahnuť čím skôr 
kolektívnu imunitu, je potrebná 
aktívna pomoc pri organizovaní oč-
kovania v regióne okresov Svidník 
a Stropkov aj samosprávou. 
  Nemocnica plánuje naďalej očko-
vať v pracovných dňoch, no ako 
hovorím, napríklad cez víkendy je 
priestor,“ zdôraznil Slavko Rodák, 
ktorý sa snaží o to, aby sa v našom 
regióne dalo očkovať aj cez víkend, 
aby ľudia nemuseli cestovať do 
iných miest. „Aktivitou by som to 
asi nenazval, skôr zodpovedným 
prístupom sa snažíme efektívne 
komunikovať s kompetentnými v 
našom regióne, kraji, aby sme po-
stupne plánovali a boli pripravení 
realizovať služby pre verejnosť tak, 
aby sme aj v tejto oblasti pružne 
napredovali a tak poskytovali 
obyvateľom tohto regiónu včasnú, 
správnu, bezpečnú a dostupnú 

zdravotnú starostlivosť,“ ozrejmil 
Slavko Rodák.   
  Na základe jeho popudu sa i touto 
témou zaoberal Krízový štáb okresu 
Svidník. Jeho členovia sa zišli 12. 
apríla a podľa slov predsedu Krí-
zového štábu okresu a prednostu 
Okresného úradu vo Svidníku Mi-
chala Iľkanina sa venovali aktuálnej 
pandemickej situácii v okrese Svidník. 
Bližšie ju predstavila regionálna hy-
gienička Helena Hrebeňáková. 
  Ďalším z bodov bola informácia o 
naplnenosti rozšíreného lôžkového 
fondu pacientmi s COVID-19 vo 
svidníckej nemocnici. „Musím preto 
skonštatovať, že celková situácia 
okolo pandémie sa v našom okre-
se zlepšuje. Naďalej si myslím, že 
musíme byť opatrní a zlepšujúcu 
sa situáciu v žiadnom prípade 
netreba podceňovať,“ upozornil Mi-
chal Iľkanina my sme sa ho pýtali na 
aktivity Okresného úradu vo Svidníku 
smerujúce k zriadeniu očkovacieho 
centra vo Svidníku. 
  „Čo sa týka očkovacieho centra, 
Okresný úrad nemá kompetenciu 
centrum zriaďovať. Poslali sme 
však žiadosť na VÚC na jeho zria-
denie v našom okrese a taktiež ten-
to zámer riešime aj na Ministerstve 
zdravotníctva SR,“ reagoval okresný 
prednosta Michal Iľkanin a na rovnakú 
tému sme sa pýtali aj PR manažérky 
mesta Svidník. 
  „Mesto Svidník je v komunikácii 
s vedením nemocnice, prednostom 

OÚ Svidník ako zástupcom štátu a 
v dotazníku pre PSK sme potvrdili 
záujem aj o mobilnú očkovaciu jed-
notku pre občanov, ktorí sa fyzicky 
nemôžu dostaviť na očkovanie 
mimo miesta svojho bydliska,“ 
zareagovala PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová. 
  Na základe týchto vyjadrení je však 
otázne, či sa vôbec vo Svidníku 
očkovacie centrum mimo svidníckej 
nemocnice, ktoré by fungovalo aj cez 
víkend, podarí zriadiť alebo nie... 

 (ps) 

  Žiaci 8. b triedy Základnej školy na Komenského ulici vo Svid-
níku v stredu 21. apríla vyučovaciu hodinu geografi e mali veľmi 
zaujímavú. Téma vyučovacej hodiny geografi e bola miestna 
krajina Svidník. 

HODINA GEOGRAFIE S PRIMÁTORKOU  

  Bolo nám cťou privítať medzi nami pani primátorku Marcelu Ivančovu, vedúcu 
odboru školstva a kultúry Mestského úradu Eriku Červenú, riaditeľku Základnej 
školy Helenu Lacovú, zástupkyňu Základnej školy Andreu Kuzmovú.  

  Ôsmačky Katarína Siváková a Sofi a Vooková predstavili svoje prezentácie 
mesta Svidník a svoj vzťah k rodnému mestu. V ďalšej časti hodiny žiaci po-
ložili pani primátorke 
otázky a bolo ich teda 
neúrekom. 
  Na všetky položené 
otázky sme dostali 
odpovede. Živá dis-
kusia priniesla aj nové 
návrhy, ktoré žiaci 
predložili pani primá-
torke. Možno budú 
podnetom k niektorým 
zmenám. 
  Naše mesto sa stalo 
podnetom aj pre mno-
hé ľudové piesne. V závere zaznela pieseň v podaní Dalibora Braju pieseň  
„Koly murovali bilu Makovicju.“    
Na tejto hodine sme získali poznatky z geografi e, o ďalšom rozvoji nášho 
mesta, spoznali sme nielen prácu pani primátorky, ale aj jej osobnosť. Na 
túto hodinu budeme mať určite veľmi dlho spomienky. 
  Pani primátorka, ešte raz ďakujeme, boli ste skvelá!

Viera Cahajlová a žiaci 8.b triedy ZŠ Komenského vo Svidníku 
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Všetkým pravoslávnym veriacim, ale i všetkým sláviacim 
Voskresenije Hospoda Isusa Christa 
podľa Juliánskeho kalendára prajem 

pokojné, radostné, požehnané a milostiplné prežitie sviatkov!
Christos Voskrese! 

Katarína Siváková, 
poslankyňa Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 

                            a šéfredaktorka Podduklianskych noviniek  

   Školáci sa postupne vracajú do škôl, no doma väčšina z nich 
strávila aj pol roka. Rodičia však za deti platili poplatky napríklad 
v Základnej umeleckej škole a takisto aj v materských školách. 
Vedenia týchto školských zariadení i samotné mesto Svidník, 
ako ich zriaďovateľ, tvrdia, že postupujú výlučne v súlade so 
zákonmi. 
   „Zákonný zástupca uhrádza výš-
ku príspevku za pobyt dieťaťa v 
materskej škole vo Svidníku počas 
školského roka štandardne 10 eur 
mesačne na jedno dieťa. Ak dieťa 
nenavštevuje MŠ ani jeden deň v 
mesiaci z akéhokoľvek dôvodu, či je 
pandémia, či je dieťa choré alebo má 
prerušenú dochádzku, tak zákonný 
zástupca neuhrádza príspevok. Ma-
terské školy momentálne fungujú v 
plnej prevádzke, preto neuvažujeme 
o zmenách vo výške príspevku za 
pobyt dieťaťa v materskej škole,“ in-
formovala nás PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová a podobná 
situácia podľa nej je aj s poplatkami 
v Základnej umeleckej škole. 
   „Na základe rozhodnutia Minister-
stva školstva bola obnovená dištanč-
ná forma vyučovania pre ZUŠ od 
8.2.2021 pre individuálne vzdelávanie 
pre žiakov 1. stupňa (okrem spevu a 
dychových nástrojov) a príspevok na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených 

so štúdiom v základnej umeleckej 
škole je pre individuálne a skupinové 
prípravné  štúdium 3 eurá mesačne, 
pre individuálne a skupinové štúdium 
pre žiakov základných škôl 6 eur 
mesačne,“ ozrejmila výšku poplatkov 
Kristína Tchirová a dodala, že príspe-
vok na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených so štúdium v ZUŠ sa 
neuhrádza, ak je zákonný zástupca 
dieťaťa poberateľom dávky v hmotnej 
núdzi. Takáto situácia podľa PR ma-
nažérky mesta Svidník je vo všetkých 
mestách na Slovensku a na základe 
informácií aj z iných samospráv ne-
upúšťa sa od príspevkov na úhradu 
nákladov spojených so štúdiom. 
   „Jedným z dôvodov je, že škola 
ako inštitúcia je využívaná aj počas 
pandémie, či na administratívu, 
technické zabezpečenie, na online 
výučbu z priestorov školy, či na indi-
viduálnu prezenčnú formu. Zároveň 
škola využíva tento čas na obnovu, 
napr. práve dokončujú rekonštrukciu 

strechy budovy ZUŠ,“ zdôraznila Kris-
tína Tchirová a vyjadril sa aj riaditeľ 
svidníckej Základnej umeleckej školy 
Marcel Prokop. „Poplatky za vyučova-
nie v ZUŠ Svidník boli nastavované 
s prihliadnutím na sociálne možnosti 
rodičov v regióne. Vedenie ZUŠ 
vyšlo v ústrety rodičom súbežným 
poplatkom, kedy rodič pri návšteve a 

platbe individuálneho školného už za 
súbežný skupinový odbor neplatí.“ 
   Pre porovnanie nám Kristína Tchi-
rová ešte uviedla, že poplatky v ZUŠ 

Svidník voči školám z blízkeho okolia 
sú rovnaké alebo nižšie. „V meste 
Giraltovce (individuálny odbor 6 €/me-
siac, skupinové 4 €/mesiac), v meste 
Stropkov (individuálny odbor 6,30 €/
mesiac, skupinové 4,80 €/mesiac), 
Bardejov (individuálny odbor 8 €/
mesiac, skupinové 7 €/mesiac). Usku-
točnený výber poplatkov za 2. polrok 

2021 je v tieto dni niekde na hranici 
90 %,“ uzavrela PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová. 

(ps)

   Zopár drobných projektov a jeden 
väčší. Takýto je aktuálny stav úspeš-
nosti mesta Svidník pri uchádzaní sa 
o dotácie cez rôzne projekty. „Aktuálne 
máme pozitívne vyhodnotený projekt 
na vybudovanie infraštruktúry na Ulici 
Festivalovej, ktorú bude rekonštruo-
vať fi rma DC JOMIS, s.r.o. z Čadce. 
Teší nás, že o dielo malo záujem až 
17 firiem a do zmluvy sa podarilo 
zakotviť aj podmienky o zamestnaní 
dvoch pracovníkov z marginalizovanej 
svidníckej komunity počas výstavby 
tohto diela,“ povedala PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová s 
tým, že ide o vybudovanie chodníka 
okolo troch bytoviek na Festivalovej 
ulici a projekt je na kontrole verejného 
obstarávania. „Aktuálne máme schvá-
lenú renováciu pamätníka slobodníka 
M. Kučeru vo výške 1 300 eur. Je to 
pamätníček pri amfi teátri a pôjde o 
vyčistenie pamätníka, renováciu pís-
men, úpravu okolia (vyčistenie múrika) 
a pamätnej tabule. Máme schválené 

prostriedky na renováciu pamätníka 
v parku Ludvíka Svobodu vo výške 
800 eur. Budeme realizovať vyčistenie 
pamätníka, renováciu písmen, úpravu 
okolia (výsadba kvetov). Úspešní sme 
aj v projekte revitalizácie verejného 
priestranstva vojnového cintorína vo 
Svidníku v sume 1 500 eur. Mesto 
Svidník vďaka získanému príspevku 
uskutoční obnovu kamienkového 
chodníka smerujúceho k monumentu 
a výsadbu zelene a kvetov,“ uzavrela 
PR manažérka mesta Svidník Kristína 
Tchirová.                                      (ps)

Ako je to s poplatkami v škôlkach a v ZUŠ-ke za obdobie počas pandémie?

Pri bytovkách na Festivalovej ulici 
by mal pribudnúť chodník

   Tzv. modrý most cez Ladomirku v uplynulý piatok na pár hodín uzatvorili. 
Dôvodom nebola žiadna veľká oprava mosta, ktorý je v havarijnom stave. 
Technické služby akurát zaasfaltovali diery na vozovke, ktoré komplikovali 
prejazd mostom. Ako to bude s mostom ďalej, sa zatiaľ nevie, mesto sa prikláňa 
k verzii výstavby nového, no kedy sa tak stane, je viac než otázne.        (ps)

Uzavreli most, asfaltovali dieryUzavreli most, asfaltovali diery
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  Prešovský samosprávny kraj pokračuje aj tento rok v rekon-
štrukciách ciest. Zmodernizovať chce úseky Demjata - Raslavice 
a Fijaš - Lomné, ktoré sú denno-denne vyťažené. 

Kraj zrekonštruuje frekventované úseky v pohraničí 

  Frekventované cestné úseky Dem-
jata - Raslavice a Fijaš - Lomné sa 
dočkajú rekonštrukcie. Vo štvrtok 22. 
apríla odovzdal predseda Prešovské-
ho samosprávneho kraja (PSK) Milan 
Majerský staveniská do rúk zhotovite-
ľom. Cesty majú byť zrekonštruované 
za 300 kalendárnych dní. 
  V úseku Demjata - Raslavice sa 
zmodernizuje 2,3 km dlhá cesta dru-
hej triedy, tiež dva mosty v nevyhovu-
júcom stave a dva cestné priepusty. 
Celkové náklady predstavujú 2,213 
milióna eur, pričom fi nancované budú 
z európskych zdrojov v rámci projektu 
- INTERREG V-A 2014-2020 PL-SK. 
Prešovský samosprávny kraj prispeje 
na tento účel sumou 110 700 eur. 
„Teší ma, že vďaka eurofondom 
môžeme pokračovať v už rozbeh-
nutých rekonštrukciách ciest v 
našom kraji. Vlani sme odovzdali 
takmer 6,5 kilometrový úsek Kapu-
šany - prieťah a Fulianka - Demjata 
za viac ako 4 milióny eur. 
  Po zimnej prestávke opäť po-
kračujeme v prácach, aby sme 
celý tento frekventovaný úsek na 
Bardejov skompletizovali. Verím, 

že nová cesta bude dobre slúžiť 
najmä tým, ktorí denne cestujú za 
prácou alebo vzdelaním,“ uviedol 
predseda PSK Milan Majerský.
  Ako dodal, modernizácia vozovky 
zároveň zabezpečí lepší prístup 
obyvateľov na napojenie cestnej siete 
Prešov - Kapušany - Svidník (R4) - 
Vyšný Komárnik - Barwinek. Taktiež 
zlepší cezhraničnú mobilitu a do-
stupnosť pohraničia prostredníctvom 
napojenia okresov na TEN-T koridor 
a na diaľnicu D1. Projekt Zlepšenie 
cezhraničnej dopravy medzi Malo-
poľským vojvodstvom a Prešovským 
samosprávnym krajom, II/545 Dem-
jata - Raslavice sa totiž realizuje v 
spolupráci s poľským partnerom. 
  Pri Rekonštrukcii dopravného spo-
jenia v okresoch Svidník, Stropkov a 
Jaslo, II/556 Fijaš - Lomné sa opraví 
úsek v celkovej dĺžke 7,093 km. 
Taktiež sa urobí sanácia zvážlivého 
územia a oporného múra, upravia 
sa priepusty, zrekonštruuje sa most. 
Okrem toho sa počíta s pokládkou 
asfaltového koberca s vyrovnaním 
miestnych nerovností, vybudovaním 
obojstrannej autobusovej zastávky, 

modernizáciou priechodov pre chod-
cov v obciach Fijaš, Kručov a Lomné, 
a bezpečnostných zariadení. 
„Modernizáciu tejto komunikácie 
považujem za obzvlášť dôležitú, 
keďže počas letnej sezóny tu prúdi 
nemálo turistov za rekreáciou k 
vodnej nádrži Domaša. 
  Verím, že o desať mesiacov už 
budeme túto frekventovanú cestu 
slávnostne otvárať, čím zlepšíme 
nielen podmienky pre rekreantov, 
ale aj domácich obyvateľov. Mo-
dernizácia tohto úseku sa vyšplhá 

na takmer dva milióny eur, pričom 
kraj sa bude podieľať na spolu-
financovaní piatimi percentami, 
čo predstavuje vyše 99-tisíc eur,“ 
spresnil Majerský. 
  Celkové náklady na rekonštrukciu 
predstavujú 1,986 milióna eur. Stavba 
je spolufinancovaná z eurofondov 
v rámci projektu - INTERREG V-A 
2014-2020 PL-SK. 

Lea Heilová, 
Oddelenie komunikácie 

a propagácie

  Možno aj 150 zničených narcisov ostalo po nočnom vyčíňaní 
neznámeho vandala. Zničil ich na priestranstve v blízkosti Sochy 
arm. gen. Ludvíka Svobodu v centre Svidníka v noci z pondelka 
19. na utorok 20. apríla.

Zničené žlté narcisy

  Ako nás informoval riaditeľ Technických služieb mesta Svidník Lukáš Dubec, 
pracovníci Technických služieb ich vysadili len pár dní predtým celkovo asi 
500 na viacerých miestach v meste. 
  Možno tretinu z nich neznámy páchateľ zničil, poniektoré bolo porozhadzo-
vané aj po chodníku či ceste. Práca pracovníkov Technických služieb mesta 
Svidník tak vyšla nazmar... Niektoré z poškodených žltých narcisov ešte, ako 
sa hovorí, obžili, no mnohé z nich, žiaľ, takú šancu nemali. 
  Kamerový systém Mestskej polície je síce stále bohatší a má čoraz viac 
kamier, no dané priestranstvo, žiaľ, nepokrýva dostatočne ani jedna... Ten, 
kto čerstvo vysadené žlté narcisy zničil, tak ostáva neznámy... 

(ps)

  Poriadne silná búrka 
síce v našom regióne, 
našťastie, nenapácha-
la také rozsiahle škody, 
ako trebárs pri Koši-
ciach, no jej následky u 
nás bolo vidieť tiež. 
  Jeden z bleskov po-
čas búrky vo štvrtok 
22. apríla popoludní 
udrel do stromu v blíz-
kosti tzv. Taranu, teda 
dvoch tankov symboli-
zujúcich ťažké tankové 
boje v Údolí smrti. V 
zemi ostal "slušný" krá-
ter a pri ňom prasknutý 
strom. 
  Inak sa, našťastie, ni-
komu nič nestalo, tento 
prípade nech je varo-
vaním, aby sme sa pri 
podobných búrkach s 
hromami a bleskami 
neskrývali pod veľkými 
stromami... 

(ps)

Blesk udrel do stromu pri tzv. Tarane
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  Slovensko zostáva od pondelka 26. apríla naďalej v bordovej 
farbe, III. stupni varovania podľa COVID AUTOMATU, žiadny 
okres nie je čierny. Pandemická situácia sa zlepšuje, od pondel-
ka sa otvoria terasy reštaurácií a fi tnescentrá za stanovených 
hygienických podmienok. Naďalej je však potrebné dodržiavať 
protiepidemické opatrenia.

Slovensko zostáva bordové, uvoľnia sa len niektoré opatrenia

  „Prosím buďte naďalej veľmi obozretní,“ zdôraznil premiér Eduard Heger, 
ktorý sa zároveň poďakoval všetkým občanom za doterajšie dodržiavanie 
opatrení. „Spoločné úsilie je to, čo nám pomáha v tomto boji a je to aj 
spoločná zodpovednosť,“ uviedol premiér.
  Bližšie podrobnosti k otváraniu terás reštaurácií stanovuje vyhláška Úradu 
verejného zdravotníctva. Vo fi tnescentre bude môcť byť maximálne šesť osôb, 
jedna osoba na 15 metrov štvorcových, a potrebný bude negatívny test na 
ochorenie Covid-19.
  Reprodukčné číslo je naďalej pod číslom 1, i keď v posledných dňoch mierne 
stúplo. Zaočkovanosť ľudí nad 18 rokov je 22 percent, obidve dávky dostalo 8 
percent osôb. V zariadeniach DSS je zaočkovanosť 86 percent, obidve dávky 
vakcíny dostalo 60 percent.
  Celé Slovensko zostáva od 26. apríla ešte v bordovej fáze, III. stupni va-
rovania, žiadny okres nebude od budúceho týždňa v IV. stupni varovania. 
V bordovej fáze bude 22 okresov,  červených bude 52 a v ružovej fáze päť 
okresov.
Bordová farba - III. stupeň varovania - 22 okresov: Bánovce nad Bebravou, 
Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Ilava, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Lučenec, 
Martin, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, 
Púchov, Revúca, Senica, Snina, Stará Ľubovňa, Trenčín, Turčianske Teplice 
a Tvrdošín.
Červená farba - II. stupeň varovania - 48 okresov: Banská Bystrica, Ban-

ská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I.-V., Brezno, Detva, Dunajská Streda, 
Galanta, Gelnica, Hlohovec, Humenné, Kežmarok, Komárno, Košice I.-IV., 
Košice-okolie, Krupina, Levice, Liptovský Mikuláš, Malacky, Medzilaborce, 
Michalovce, Námestovo, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Prešov, Prievidza, 
Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Šaľa, Senec, Skalica, 
Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov 
nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina a Zvolen.
Ružová farba - I. stupeň varovania - 5 okresov: Nitra, Nové Zámky, Sob-
rance, Topoľčany a Zlaté Moravce.

(pn)

   Obrovské diery na medzinárodnom cestnom ťahu od obce Šarišský Štiavnik 
po Rakovčík lezú ľuďom na nervy. Cesta pred niečo viac ako piatimi rokmi 
kompletne opravili, no diery, ktoré sa na nej po tejto zime objavili, sa ani len 
nedajú opísať. Dodnes nie sú ani len provizórne zaasfaltované, hoci mesta už 
vo veľkom asfaltujú, len Slovenská správa ciest nie. Namiesto vyasfaltovania 
dier medzi obcami Šarišský Štiavnik a Rakovčík aspoň umiestnili výstražné 
osvetlenie, ktoré má vodičov za tmy 
upozorňovať na nebezpečenstvo, 
ktoré diery bez pochýb predsta-
vujú. 
   My sme na nevyhnutnosť okam-
žitého zásahu upozornili štátneho 
tajomníka Ministerstva dopravy 
Jaroslava Kmeťa, ktorý po našich 
otázkach a intervencii prisľúbili 
adekvátnu reakciu. „Jednoznačne 
dohliadnem, aby, keď sa bude 
znovu robiť oprava, nevyšlo úsilie 
nadarmo. Preto som sa dnes (piatok 
23.4.2021) dohodol s generálnou 
riaditeľkou Slovenskej správy ciest, 
že hydrogeologický prieskum podlo-
žia, ktorý už vykonali, bude dôsled-
ne vyhodnotený, na základe ktorého 
budeme môcť prijať adekvátne kro-
ky. No a, zaasfaltovanie týchto dier, 
ktoré bude skutočne len provizórnym a dočasným riešením, je samozrejmosť,“ 
zdôraznil pre naše noviny štátny tajomník Ministerstva dopravy  a výstavby 
Jaroslav Kmeť.                                                                                         (ps) 

Na „šarišskoštiavnické“ diery 
si posvieti štátny tajomník 
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  Postupová súťaž amatérskej fotografi e na Slovensku AMFO 
2021 má svoje ocenené diela už aj vo Svidníku a v Stropkove. 
Tento ročník regionálnej postupovej súťaže hodnotila porota 
v zložení: predseda poroty Jaroslav Gutek, členovia: Ladislav 
Cuper a Ján Hollý. 

Regionálna súťaž neprofesionálnej a fotografi ckej tvorby má ocenené diela 
SVIDNÍCKA FOTOGRAFIA NESKLAMALA

  Odborná porota hodnotila predo-
všetkým prácu so svetlom a priesto-
rom, kompozíciu záberov, výber témy, 
technickú a umeleckú úroveň prihlá-
sených fotografií a na jej základe 
udelila ceny a čestné uznania v troch 
vekových kategóriách a v kategórii 
„Cykly a seriály“. Za okres Svidník a 
Stropkov bolo hodnotených celkovo 
137 prihlásených fotografi í.
  Svidnícka a stropkovská fotografi a 
nesklamala, veľkým pozitívom je v 
tomto kraji zvyšovanie povedomia o 
fotografi i, ktoré sa darí vďaka nadšen-
com fotografi e v našom regióne.

OKRES SVIDNÍK: 
Skupina do 15 rokov: 
nebola zastúpená
Skupina od 15 do 25 rokov: 
Kategória čiernobiela fotografi a:   
  1. Marek Gramata (za fotografi u: 
„Blíženci“), 2. Simona Siroková (za 
fotografi u: „Dobre sa pozri“), 3. Simo-
na Siroková (za fotografi u: „Zrkadielko 
povedz že mi...“)
Kategória farebná fotografi a:
  1. Zdenka Fečková (za fotografi u: 
„Jeseň“), 2. Samuel Medvedz (za 
fotografiu: „Dopoludňajšie ticho“), 

3. Karin Gonosová (za fotografiu: 
„Nedeľa“)
Skupina nad 25 rokov:
Kategória čiernobiela fotografi a  
  1. Dušan Ignác (za kolekciu fotogra-
fi í: „Občerstvenie“), 2. neudelené, 3. 
Ivan Čižmár (za fotografi e: „Ako ke-
dysi“, „Príživníci“ a „Architektúra“)
Kategória farebná fotografi a:
  1. Andrej Dudáš (za fotografie: 
„Domček“ a „Hod očkom“), 2. Dušan 
Ignác (za fotografi u: „Ľadové kvety“), 
3. Ivan Čižmár (za fotografi e: „Pirohy“, 
„Odpočinok“ a „Vnuk“)
Čestné uznanie: 
Alexander Husar (za fotografiu: 
„Hoľa“), 2. Miriam Božiková (za foto-
grafi u: „Kamarátka moja“)
Kategória cykly a seriály:
  1. Jaroslav Micenko (za kolekciu 
fotografi í), 2. Dušan Ignác (za cyklus 
fotografi í „Apokalypsa - Zem 1 - 4“), 
3. Ivan Čižmár (za cyklus: „Vnuk 
1 - 3“)

Zoznam odporúčaných fotografi í 
na krajskú súťaž AMFO 2021:

Skupina od 15 do 25 rokov
  Marek Gramata (Svitá, Šum lístia), 

Mariana Marusinová (Rodina), Simo-
na Siroková (Rusalka, Snehulienka), 
Skupina nad 25 rokov: 
  Roman Artim (Jazero a Tatry; Tatry 
a hory; Pohľad na Tatry; Západ slnka 
v Belianských Tatrách), Miriam Bo-
žiková (Spolu), Ivan Čižmár (Vnuk), 
Andrej Dudáš (Drobček), Alexander 

Husár (Po búrke), Dušan Ignác (Muž 
v maske; Symetria; Jarné svetlo; Stá-
le spolu kráčame), Jaroslav Micenko 
(Pohoda v tráve; Zimné radovánky), 
Simona Siroková (Rusalka; Snehu-
lienka). 

Katarína Grúsová, 
POS vo Svidníku

  Výtvarné spektrum ako vrcholné podujatie svojho druhu na 
Slovensku podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
v celej jej žánrovej rozmanitosti - v kresbe, grafi ke, maľbe, plas-
tike, úžitkovej tvorbe, ale neobchádza ani práce intermediálneho 
charakteru. Vyhľadáva a podporuje nové výrazné talenty. 

Vyhodnotili výtvarnú súťažnú výstavu Výtvarné Spektrum 2021 

  Tohtoročná regionálna výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné 
spektrum 2021 sa prezentuje vo výstavných priestoroch Podduklianskeho 
osvetového strediska vo Svidníku od 21.4. 2021 do 5.5.2021. Je jedinečnou a 
zaujímavou prehliadkou výtvarnej tvorby amatérskych výtvarníkov svidníckeho 
a stropkovského okresu.  Prezentuje 68 prác  od 25 autorov.
  Odborná porota v zložení Zuzana Kaliňáková, Edita Vološčuková a Milan 
Paňko si so záujmom prezreli všetky súťažné výtvarné práce a ohodnotili 
ich nasledovne:

Vyhodnotenie regionálnej výtvarnej súťažnej výstavy 
neprofesionálnych výtvarníkov Výtvarné Spektrum 2021

OKRES SVIDNÍK
I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov 
MAĽBA: 1. miesto: Jakub Berík za práce „Balance“, „Aris one“ a „Artchaos 
2020“, 2. miesto: porota neudelila, 3. miesto: porota neudelila. 
GRAFIKA: 1. miesto: Marek Gramata za prácu „Držky“, 2. miesto: Marek 
Gramata za prácu „Pod morom“ a „Púšť“, 3. miesto: Kristína Škurlová za 
prácu „Stres“.
Čestné uznanie: Ema Mihaličová za prácu: „Dážď“ a „Chaos“
II. veková skupina: autori vo veku nad 26 rokov 
MAĽBA: 1. miesto: Jaroslav Patlevič za práce „ Red“ a „Noc“, 2. miesto: 
Jozef Horkavý za prácu: „Konštatovanie“, 3. miesto: Pavel Mochnacký za 

práce „Rúško I.“ a „Rúško 
II.“, INSITNÁ TVORBA: 1. 
miesto: Gabriela Madejová za 
prácu „Pred búrkou“ a „Krása 
prírody“, 2. miesto: Miroslav 
potoma za prácu „Zvoz sena“, 
3. miesto: porota neudelila. 

Katarína Grúsová, 
POS vo Svidníku
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Kto daroval krv? 
  V stredu 21. apríla prišlo na Hematologicko-trans-
fúzne oddelenie svidníckej nemocnice v rámci 
kampane Aj v žltej je dosť červenej, darovať krv 36 
bezpríspevkových darcov: 
  Jozef Suvák (7), Michaela Haňaková (7), Ľuboš 
Jackanin (32), Kamila Jackaninová (5), Ľuboš 
Jackanin (3), Róbert Kočiš (17), Mário Špavelko 
(prvodarca), Viktória Špavelková (4), Kristína Ku-
rilová (6), Alojz Servanský (38), František Gajdoš 
(45), Branislav Kasarda (14), Andrej Vook (8), Jakub 
Šidelský (24), Ľuboslav Hmurčík (80), Erik Vrabeľ 
(46), Mariana Sopková (4), Jitka Džupinová (4), 
Jana Ivančiková (6), Ľuboslav Hmurčík (prvodarca), 
Anna Slivková (31), Jaroslav Čabala (prvodarca), 
Tobiáš Tkáč (6), Daniel Sokol (2), Samuel Sokol 
(prvodarca), Katarína Mašová (5), Erik Zelinka 
(24), Róbert Potoma (29), Róbert Palička (5), Ján 
Micenko (65), Peter Kimák (40), Marián Danko (10), 
Radoslav Michalko (21), Simona Hrišová (7), Marián 
Prokopič (7), Aneta Vašková (7). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 

Spravodajstvo / Infoservis

  Uvoľnenie opatrení umožnilo opäť otvoriť múzeá a galérie v 
Prešovskom kraji. Za prísnych protiepidemiologických podmie-
nok sprístupnilo svoje priestory šesť múzeí, dve galérie a štyri 
osvetové strediská.

Múzeá a galérie v PSK sú po niekoľkomesačnej prestávke opäť otvorené
Návštevníkov privítajú aj hvezdárne a osvetové strediská

  Múzeá a galérie v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Prešovského sa-
mosprávneho kraja (PSK) sú po 
niekoľkomesačnej prestávke opäť 
otvorené pre verejnosť. Po uvoľnení 
opatrení sprístupnilo prehliadky pre 
individuálnych návštevníkov šesť 

múzeí (Krajské múzeum v Prešove, 
Múzeum v Kežmarku, Ľubovnianske 
múzeum - hrad v Starej Ľubovni, 
Múzeum moderného umenia Andyho 
Warhola v Medzilaborciach, Podtat-
ranské múzeum v Poprade, Šarišské 

múzeum), dve galérie (Šarišská ga-
léria v Prešove a Tatranská galéria v 
Poprade) a štyri osvetové strediská 
(Hornozemplínske osvetové stredisko 
vo Vranove nad Topľou, Podduklian-
ske osvetové stredisko vo Svidníku, 
Podtatranské osvetové stredisko v 

Poprade a Ľubovnianske osvetové 
stredisko v Starej Ľubovni).
  Pre prebiehajúce rekonštrukčné prá-
ce je aktuálne zatvorené jediné múze-
um v pôsobnosti kraja, a to Vihorlat-
ské múzeum v Humennom. Otvorenie 

múzejnej sezóny 2021 však plánuje 
na prvého mája v skanzene. Múzeum 
v Kežmarku sprístupnilo verejnosti 
Kežmarský hrad a Múzeum bytovej 
kultúry, výstavná sieň múzea ostáva 
naďalej uzatvorená. Pri prehliadke 
expozícií v Podtatranskom múzeu v 
Poprade nie sú z hygienických dôvo-
dov funkčné interaktívne prvky, teda 
dotykové obrazovky a tablety. Tatran-
ská galéria v Poprade zas ponúka 
svojim návštevníkom dobrovoľné 
vstupné až do konca mája.
  Osvetové strediská momentálne 
sprístupňujú výstavné siene indivi-
duálnym návštevníkom. Chystajú tiež 
podujatia, ktoré ponúknu návštev-
níkom v obmedzenom počte podľa 
platnej vyhlášky. Podduklianske osve-
tové stredisko vo Svidníku pripravuje 
pre verejnosť rôzne podujatia, od 
tých vzdelávacích, cez besedy až po 
tvorivé dielne.  
  Hvezdárne v PSK pripravujú ponuky 
pozorovaní a programov pre orga-
nizované skupiny v obmedzenom 
počte účastníkov šesť osôb (5 ľudí + 
lektor), a to napríklad Astronomické 
pracovisko v Roztokoch. Vihorlatská 
hvezdáreň v Humennom poskytne 
verejnosti možnosť zúčastniť sa 
denných exkurzií na pracoviskách v 
Humennom aj na Kolonici. Večerné 
pozorovania však nebude možné 
realizovať z dôvodu platného zákazu 
vychádzania po 20.00 hod. Od stredy 
21. apríla plánuje otvoriť svoje brány 
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 
a od pondelok 26. apríla aj Hvezdáreň 

a planetárium v Prešove.
  Z dôvodu čiastočnej rekonštrukcie 
plánuje svoje priestory otvoriť až od 
pondelka 26. apríla aj  Hornošariš-
ské osvetové stredisko v Bardejove. 
Naopak, naďalej otvorené avšak 
za prísnych protiepidemiologických 
opatrení zostávajú knižnice v PSK, 
teda okrem Knižnice Jána Henkela v 
Levoči. Tá je z dôvodu komplexnej re-
vízie knižničného fondu do 30. apríla 
pre verejnosť neprístupná.
  Aj napriek sprístupneniu priestorov 
múzeí, galérií, hvezdární či osveto-
vých stredísk musia návštevníci do-
držiavať platné protiepidemiologické 
opatrenia. A to preukázať sa negatív-
nym testom s dobou platnosti podľa 
aktuálneho Covid automatu alebo 
potvrdením o prekonaní ochorenia 
Covid-19, prípadne potvrdením o 
absolvovaní vakcinácie. Návštevníci 
musia mať prekryté horné dýchacie 
cesty respirátorom FFP2, dodržiavať 
dvojmetrový odstupov, vydenzifi kovať 
si ruky a odmerať teplotu pri vstupe. 
Celkovú dezinfekciu priestorov vyko-
návajú organizácie počas obednej 
prestávky alebo v stanovenom dni 
v týždni, kedy sú pre verejnosť uza-
tvorené.
  Krajská samospráva odporúča 
všetkým záujemcom pred návštevou 
kultúrnych organizácií PSK sledovať 
webové stránky a sociálne siete jed-
notlivých inštitúcií.

Lea Heilová, 
Oddelenie komunikácie

 a propagácie
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  Slniečko sa prediera čoraz častejšie cez oblohu, ovzdušie sa 
otepľuje, sneh nám dáva posledné zbohom a začíname uvažo-
vať o prvých prechádzkach do prírody, keď nám to dovolí naše 
zdravie a prísne nariadenia ohľadom pandémie Covid-19. 

Jar sa ukazuje v „plnej kráse“

  Píšem zámerne tento článok, preto-
že som sa tešil na postupné ozeleňo-
vanú prírodu, ktorá sa pripravuje tiež k 
svojmu prebudeniu a životu, aby nás 
všetkých prijala do svojho lona. No 
po niekoľkých krátkych prechádzkach 
ma realita ihneď zmrazila z toho, čo 
sme počas zimy prírode pripravili, 
čím sme ju zásobili a čo príroda v 
tejto dobe musí prežívať, aby sa 
mohla spamätať z obrovskej záťaže 
všetkého, čo do nej nepatrí. 
  I keď štát a ochranárske združenia 
v oblasti životného prostredia si 
uvedomili nepriaznivú situáciu, prijali 
niekoľko zákonov a dokumentov o 
ochrane prírody, vyčlenil k tomuto 
účelu obrovské finančné zdroje z 
európskej únie, z dotačných schém, či 
zo štátneho rozpočtu, okrem dohadov 
a nárokov vlastníkov na ťažbu dreva  
sa nič podstatné nedeje. 

  Máme masy nezamestnaných, po-
berajúcich dávky v nezamestnanosti, 
aktivačné práce, na ktorých účasti sú 
podmienené dávky, obecné služby, 
funguje odvoz separovaného a do-
mového odpadu  a výsledok veľmi 
chabý. Centrum obcí a miest je rela-
tívne čistý, ale širšie okolie to je jedno 
neplánované, ani už nie maskované, 
ale verejné smetisko, popri cestách, 
lúkach, lesoch, tíšinných zákutiach 
a brehoch riek. Taký sortiment od-
padu nenájdete ani v obchodných 
reťazcoch. Dosť často sa dostávam 
do okolia mesta. Hľadám možnosti 
vytvoriť v tomto regióne niečo zau-
jímavé, čo pritiahne návštevníkov. 
No po vyhodnotení tohto stavu som 
dospel k názoru, že len raz za tejto 
situácie sem prídu a viac ich tu nikto 
nevidí. Totiž u nás platí jedna zásada. 
Čo dám za plot nie je moje, nech sa 
o to obec postará. 

  Počas môjho aktívneho pôsobenia 
50 rokov v turizme som precestoval 
veľkú časť Európy, ale taký neporia-
dok aký je teraz u nás v časoch pre-
kvitajúcej demokracie som nevidel. 
Nectíme si zákony, všeobecné na-
riadenia obcí a miest a vôbec právna 
oblasť nám je nám tabu.  
  Po niekoľkých rozhovoroch napr. o 
neporiadku pri ceste 1/21 mi väčši-
na našich obyvateľov povedala. To 
nie my, to cudzí šoféri TIR. Dal so 
si námahu a išiel som pozrieť, keď 
vyvážali smeti. Neboli to veru vodiči 
TIR, pretože tam boli len fľaše od 
alkoholu, nedojedené potraviny a 
ostatný domáci odpad z rekreačných 
chát z Domaše. Niektorí z nás dokon-
ca nemajú ani hanbu umiestniť tento 
odpad v blízkosti kríža, pretože tam 
tiež nájdete čo len nechcete. Ak sme 

sa niekedy kúpali v Topli, zabudnime, 
pretože cez neporiadok a prales sa do 
nej ani nedostanete. 
  Minule som išiel do jednej obce a 
tam pri odbočke bol odpad nielen v 
okolí zastávky, ale i vo vnútri zastávky. 
Kompletné zdochliny oviec, hydiny a 
pod. nie je nič neobvyklé, len keď sa 
bojíme moru líšok. Na huby sa tiež 
pripravte aj s košíkom na odpadky, 
nielen fľaše, igelitové vrecia, ale i 
ženské nevyhnutnosti tam môžete 
ľahko nájsť. Musíme si však konečne 
položiť otázku. 
  Chceme prírode pomôcť? Lebo ona 
už nevládze, je zavalená odpadkami 
rôzneho druhu, ktoré do prírody vôbec 
nepatria. Sú ľudia, ktorí ani nariadenia 
ani rôzne tabule nerešpektujú, robia 
to tajne v noci, alebo vozia to autom 
mimo svoje bývanie. Len sa nepretva-
rujme, ale ukážme a nebojme sa po-
menovať tých, ktorí sa neboja nikoho! 

Dokedy budeme tieto znečisťovania 
prírody pardonovať? 
  Ak si vedia udržať poriadok napr. v 
Bielorusku, o ktorom hovoríme, ako o 
krajine diktatúry a zaostalosti, Vážení, 
nie je to pravda! Ak by som mal porov-
nať čistotu miest, alebo obcí iste by 
táto krajina vysoko vyhrala. Len treba 
trochu disciplíny, úcty k zákonom a 
nariadeniam a všetko sa zlepší.   
  Navrhujeme namontovať fotopasce 
a tých lajdákov podľa zákona prísne 

potrestať. Naviac fotky zverejniť. Ak 
sa niekto z čitateľov k tomto návrhu 
prihlási, že ma iný nápad na riešenie, 
budeme len radi! Predsa myslime 
nato, že aj naše deti chcú žiť v čistom 
prostredí, zelenej prírode. My ešte 
môžeme povedať, že naši predkovia 
zanechali nám prírodu relatívne čistú, 
čo však povedia naše deti? 
  Predkladáme ako dôkaz fotografi e, 
že je tomu tak.

 Ľubomir Filo

inzercia 
inzercia 

Spravodajstvo / Inzercia
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

www.podduklianskakniznica.sk

Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách 
v mesiaci apríl 2021 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice 

vo Svidníku s fi nančnou podporou 
Fondu na podporu umenia

o d  2 6 .  a p r í l a  2 0 21

GRAJCIAROVÁ, Miroslava - ONDOVÁ, Eva Mária: Pozri sa dolu! 
ilustrovaná kniha pre seniorov. 
Prešov, Dva v jednom 2021. 34 s.
  Vydanie prvej ilustrovanej knihy pre seniorov 
vychádza z osobnej skúsenosti slovenských 
autoriek Miroslavy Grajciarovej (text) a Evy 
Márie Ondovej (ilustrácie). Príbeh je skutočný, 
hoci má rozprávkový koniec. Autorky vychá-
dzajú zo skúsenosti, že seniori radi čítajú, ale 
túto aktivitu im znemožňuje a znepríjemňuje 
fakt, že zle vidia. Preto prichádzajú s kniž-
nou novinkou - pre seniorov prispôsobenou 
knihou s 32 farebnými ilustráciami. Grafi čka 
Sára Volemanová upravila text (veľkosť a font 
písma) a ilustrácie tomuto prirodzenému javu 
starnutiu, no v istom kontexte zdravotnému 
handicapu. Skúmala čitateľnosť textu u senio-
rov, vymyslela ho tak, aby si ho bez okuliarov 
a námahy mohli vychutnať. Farebnosť ilustrá-
cií Evy Márie Ondovej je unikátna, podobne ako jej obsah. Je nakreslená z 
podhľadu Eleny, pamätníčky Baťovej školy pripútanej na lôžko.

KRAMÁR, Maroš
  Maroš Kramár je slovenský herec, moderátor, spevák, ktorý sa narodil v roku 
1959 v Bratislave. Pochádza z „komediantskej“ rodiny. Jeho otec Ján Kramár a 
dedo Ján Klimo boli tiež herci. Takže niet sa čo diviť, že s divadlom začal už v 
detskom veku. V roku 1978 ukončil štúdium herectva na Štátnom konzervatóriu 
v Brne. Pôsobil v divadle Andreja Bagara v Nitre. Od roku 1985 do roku 2008 
bol členom Činohry SND v Bratislave. Vo fi lmoch, v divadle a televízii účinkoval 
už ako chlapec. V roku 1971 vytvoril hlavnú postavu v televíznej inscenácii 
Ivkova biela mať. Hral v seriáli Povstalecká história. V roku 2008 sa predstavil 
na televíznej obrazovke v seriáli z lekárskeho prostredia Ordinácia v ružovej 
záhrade. Má dcéru Tamaru a dvoch synov Timura a Marka.

PRATCHETT, Terry (28.4.1948-12.3.2015)
  Anglický autor fantasy literatúry. Jeho prvým vydaným dielom bola krátka 
poviedka Hádova práca, ktorá bola uverejnená v školskom časopise, keď mal 
trinásť rokov a neskôr v časopise Science Fantasy. Po odchode zo školy pra-
coval v miestnych a neskôr v niekoľkých ďalších regionálnych novinách. Jeho 
prvá kniha The Carpet People vyšla v roku 1971 v Londýne. V rokoch 1980 až 
1987 pracoval ako tlačový hovorca jednej elektrárenskej spoločnosti. Od roku 
1987 sa venoval už len písaniu. V roku 1999 mu bol udelený čestný doktorát 
literatúry na univerzite vo Warwicku. Vo svojich príbehoch s ľahkosťou strieda 
dramatické situácie s opismi prostredia či postáv. Má jedinečný, náramne vtipný 
a zároveň nesmierne inteligentný štýl a spôsob vyjadrovania. 

- Karol, čím sa živí holub?
- Pán učiteľ, prosím, zobákom!

LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. 
Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
1. a 2. mája: MUDr. M. Jánošík - MUDr. Pribulu 148 vo Svidníku. 
                     Kontakt: 054/7520901
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.

PRAVOSLÁVNA FARNOSŤ
Spoločné bohoslužby od Velikoho četverha do Svitloho utorka.

   Velikyj četver 29.4.: 17.00 hod.: Strasti Hospodni , Velika Piatnica 30.4.: 
6.00 hod.:  Carske časy, 17.00 hod.: Večerňa a  položenie Isusa Christa do 
hrobu. Velika Sobota 1.5.: 6.00 hod.: liturgia Vasiľa Velikaho s večerňou, 
Voskresenije Hospoda našeho Isusa Christa 2.5. - Pascha: 5.00 hod. 
Voskresná Utreňa, 6.15 hod.: liturgia, po liturgii osvjaščenije paschy (jedál), 
Svitlyj ponediľok 3.5.: 7.00 hod.: Utreňa, 8.00 hod.: liturgia, Svitlyj utorok 4.5.: 
7.00 hod.: Utreňa, 8.00 hod.: liturgia. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Pondelok 26.4.: 6.30 * Mária s rod., 18.00 * Mária s rod. / Jakub B., Utorok 
27.4.: 6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 + Helena Zozuľáková / + Fran-
tišek Paluba, 18.00 * Markéta, Slavko, Sebastián, Streda 28.4.: 6.30 + Ján / 
+Ján Zápotocký, 18.00 * Viliam, Štvrtok 29.4.: 6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 
12.00 + Michal, Michal, Paraska, 18.00 + Duše v Očistciu, Piatok 30.4.: 6.30 + 
Imrich Kvaska (ročná lit. s panychídou), 18.00 + Mária a Andrej, Sobota 1.5.: 
8.00 * Marcela a Jaroslav, * Helena a Jozef Varchuloví, Nedeľa 2.5.: 8.00 * 
Za farnosť, 10.30 * Anna, Mária, 18.00 * Adela, Matej, Hanka.
   Podmienky pre účasť na bohoslužbách v tomto období: max. počet na bo-
hoslužbe je 70 ľudí (deti v sprievode rodičov sa nepočítajú, môžu sedieť pri 
rodičoch), rúško na tvári, dezinfekcia rúk, rozostupy (15 m2/osoba). V nedeľu 
2.5. o 16.00 hod. bude sv. liturgia pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov. Potom 
krátke stretnutie ohľadom prípravy.  

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
   Pondelok 26.4.: 18.00 ZBP Dominik s rod., Utorok 27.4.: 18.00 + Ján, 
Veronika, Juraj, Paraska, Streda 28.4.: 6.30 + z rod. Fedešovej, 18.00 ZBP 
Jozef, Jaroslav, Štvrtok 29.4.: 6.30 z rod. Hrivňákovej, Guttovej, 18.00 Anna, 
Ján, Piatok 30.4.: 6.30 ZBP rod. Guttovej, 18.00 + Eva, Sobota 1.5.: 8.00 Za 
ružencové bratstvo, Nedeľa 2.5.: 7.00 + Mária, Michal, František, 8.00 ZBP 
Jozef s rod., 10.30 + Vladimír, Mária, 12.00 ZBP Alena s rod., 18.00 + Eva. 
   V našom farskom kostole vo Svidníku môže byť na jednej bohoslužbe max. 
50 ľudí, preto v nedeľu bude viac sv. omší. O 7.00, 8. 00, 10.30, 12.00, 18.00. 
Vo fi liálnom kostole v Mestisku môže byť max. 20 ľudí. Respirátor, dezinfekcia 
rúk, odstup čiže sedenie v každom druhom rade a zároveň odstup medzi 
sebou navzájom je samozrejmosťou. V piatok 30.4 bude stretnutie prvprijí-
majúcich detí a j s rodičmi na sv. omši o 18.00. Po sv. omši bude stretnutie 
rodičov detí. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ 
   Pondelok 26.4.: 17.00 * Monika, Adam (CS), Utorok 27.4.: 17.00 * Daniela 
(S), Streda 28.4.: 17.00 * Peter, Helena (CS), Štvrtok 29.4.: 7.00 + Peter 
Kuderjavý (CS), Piatok 30.4.: 17.00 * Ján (S), Sobota 1.5.: 17.00 * Helena 
Kandravá s rod. (S), Nedeľa 2.5.: 9.00 * Za farnosť (CS) - liturgia pre starších!, 
10.00 * Ľubica, Jaroslav, Radka, Viktor, Michaela (S).  

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. Môžete si pozrieť aj webovou stránku www.jw.org, kde je 
možné si on-line čítať Bibliu a nájsť veľa užitočných rád čo sa týka rodiny aj 
iných životných situácií. 
   Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie 
údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.


