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  Keď v júni minulého roku navrhol poslanec Ján Vook prerozdeliť 
nielen peniaze ušetrené na nevyplácaní odmien poslancom, ale 
aj ďalšie fi nancie, ktoré hlavný kontrolór mesta Ivan Sagan v 
rozpočte mesta označil za prebytočné, poslanci to odmietli. 

Ľudia v domoch dostanú nádoby na plastový 
a ľudia v bytovkách na kuchynský odpad

  Ján Vook v júni navrhol vyčleniť fi nancie na vybudovanie stojísk na kontajnery, 
na vypracovanie projektu a realizácie osvetlenia chodníka smerom na Jedľov-
ku, na chodník na Ulici Sov. hrdinov oproti bývalému strojárskemu učilišťu, ale 
napríklad aj na realizáciu výstavby parkoviska na Ul. Sov. hrdinov 372 oproti 
bývalej priemyslovke, či na zakúpenie zastrešenia pódia a samotné pódium, 
na zakúpenie prenosných drevených stánkov, zriadenie mestského trhoviska a 
takisto aj na zhotovenie nadpisu 
vzore iných miest na reklamu 
mestu Svidník umiestnený na 
pešej zóne s osvetlením. 
  Návrh Jána Vooka vtedy podpo-
rili len štyria poslanci - Katarína 
Siváková, Adrián Labun, Pavel 
Olejár a on sám. Ján Vook si 
navyše aj vtedy vypočul slová o 

tom, že len na tomto jed-
nom júnovom zasadnutí 
už asi dvakrát prerozdelil 
fi nancie z nevyplatených 
odmien. Aj PR manažér-
ka Svidníka Kristína Tchi-
rová následne tlmočila 
slová primátorky Marcely 
Ivančovej, že jasné pou-
žitie fi nancií nepoužitých 
na poslanecké odmeny 
sa presne nedá uviesť, 
pretože jednoducho sú 

súčasťou rozpočtu. 
  Teraz, na ostatnom decembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo 
Svidníku prišiel druhý návrh na použitie nevyplatených poslaneckých odmien. 
Prišiel s ním viceprimátor Michal Goriščák, ktorý sa zamyslel nad tým, ako 
zvýšiť mieru separovaného odpadu a motivovať ľudí, aby separovali viac. 
Povedal, že vrecia, ktoré mesto ľuďom v rodinných domoch dáva napríklad 

na zelený odpad, sú len dočasným riešením. „Ľudia žijúci v bytovkách sú 
vo výhode, lebo dostanú nádoby a vrecia na kuchynský odpad. Preto 
žiadam pani primátorku, aby rozpočtovým opatrením z odmien, ktorých 
sa poslanci vzdali, vyčlenila fi nancie na zakúpenie každému rodinnému 
domu 120 litrovú žltú nádoby na plastový odpad, pretože v tých domoch 
je plastového odpadu najviac,“ vyhlásil zástupca primátorky Michal Goriščák 
s tým, že ide o požiadavku poslancov klubu Pre Svidník. 
  „Plastový odpad je druhý najvyšší po kuchynskom odpade a zvyšovanie 
komfortu triedenia v celom našom meste je mimoriadne dôležité. Čím 
lepšie sa bude občanom separovať, tým skôr dospejeme k úspešnému 
zvyšovaniu miery vytriedenosti,“ povedal Michal Goriščák. Primátorka jeho 
žiadosť akceptovala a rozpočtovým opatrením zabezpečení zakúpenie žltých 
nádob na plastový odpad. 
  Kedy dostanú občania v rodinných domov žlté nádoby na plastový odpad, 
zatiaľ nie je známe. Rovnako na nádoby na kuchynský odpad si musia počkať 
aj ľudia bývajúci v bytovkách. Svidníčania v bytových blokoch dostanú od 
mesta spolu 3 100 nádob na kuchynský odpad. 
  Objem takejto nádoby je 10 litrov, je špeciálne upravená s prevetrávacími 
otvormi a vekom. Materiál je odolný voči biologickým látkam, dá sa umývať 
a tiež zavesiť. Ku každej nádobe dostane domácnosť aj kompostovateľné 
vrecká. Nádoby na biologický odpad mali byť v priebehu mesiaca december 
2020 dodané do každej domácnosti. 
  Kvôli pandémii a platným opatreniam to však bolo preložené na neskorší 
termín. Očakáva sa, že sa tak môže stať koncom januára. Pri doručení budú 
ľudia oboznámení so systémom zberu a dostanú aj veľmi užitočný leták, v 
ktorom je pútavo vysvetlený celý proces triedenia kuchynského rozložiteľného 
odpadu vo Svidníku. 

(ps)

  Hlavu v smútku má už takmer v pravidelných interva-
loch riaditeľ Gymnázia DH vo Svidníku Ján Rodák a 
nielen z mimoriadne pandemickej situácie. Vrásky na 
čele mu robia vandali, prevažne ľudia bez poriadnej 
strechy nad hlavou, ktorí sa po večeroch túlajú aj po 
okolí školy v centre Svidníka. Už viackrát sa totiž stalo, 
že rozbili okno na budove školskej jedálne Gymnázia 
DH vo Svidníku. Stále, samozrejme, na tej strane, ktorú 
nie je z pešej zóny vidieť. 
  Šťastím je, že po rozbití okna sa nevlámali do budovy a 
nekradli. Svidníckemu Gymnáziu DH tak akurát spôsobil 
škodu rozbitím okna. Naposledy sa to stalo v noci z 
pondelka na utorok minulý týždeň a keď sme sa s Jánom 
Rodákom pozhovárali, posťažoval sa aj na to, že vandali 
im pomerne často ničia a poškodzujú odkvapové rúry na 
budove školskej jedálne.                                        (ps)

Rozbíjajú im okná Riaditeľ Gymnázia DH vo Svidníku 
Ján Rodák ukazuje na rozbité okno

Zástupca primátorky Michal Goriščák

Poslanec Ján Vook v júni navrhol prerozdelenie peňazí

Nádoba na kuchynský odpad
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  Mestský úrad vo Svidníku je síce pre zhoršenú pandemickú situáciu v meste 
a regióne pre verejnosť zatvorený, no stále vykonáva svoju činnosť. „Áno, je 
to tak, z dôvodu ochrany zamestnancov a z dôvodu zákazu vychádzania 
pre obyvateľov máme hodiny pre verejnosť zrušené. Prosíme o občanov 
o využívanie služieb úradu elektronickou a telefonickou komunikáciou, 
v pripadne nevyhnutnej potreby vybavenia korešpondencie je sprístup-
nená služba podateľne a vybavovanie matričných udalostí,“ vysvetlila PR 
manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová s tým, že zamestnanci Mestského 
úradu vo Svidníku chodia fyzicky do práce podľa povahy práce, ktorá sa dá 
alebo nedá vykonávať z domu. „Na základe nariadenia Ústredného krízo-
vého štábu SR sa využíva aj home offi ce. V súčasnosti máme jedného 
zamestnanca na pandemickej nemocenskej s pozitívnym PCR testom na 
COVID-19,“ informovala Kristína Tchirová.                                              (ps)

  Koncoročné odmeny na Mestskom úrade vo Svidníku neboli vyplatené z dôvodu 
nepriaznivej ekonomickej situácie v roku 2020, ktorá priniesla šetrenie v rôznych 
oblastiach. PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová informovala, že zamest-
nanci úradu sa tento rok stretávali s ťažkými a vypätými situáciami. Aj v prvej vlne 
aj v druhej vlne pandémie bol zabezpečený chod úradu bez prerušenia, a tak ako 
teraz sa využívalo krátke obdobie práca z domu. „Zamestnanci riešili vyplácanie 
dávok v teréne, roznos rúšok v prvej vlne, opatrovateľky neprerušili ani na 
jeden deň svoju činnosť a bolo potrebné vybavovať aj bežnú agendu. Je nám 
preto ľúto, že na konci roka sa nevyplácali odmeny a veríme, že rok 2021 
bude pre všetkých lepší,“ povedala Kristína Tchirová.                              (ps) 

  Prelom rokov 2020 a 2021 neznamenal na svidníckom Mest-
skom úrade žiadne mimoriadne personálne zmeny. Poslednými 
zmenami bolo obsadenie pozícií dvoch vedúcich pracovníkov, 
ktorí však boli doteraz pracovníkmi úradu.

  K 31. decembri 2020 malo mesto Svidník 10 482 obyvateľov a 
v porovnaní so stavom k 31. decembra 2019 je to o 137 obyva-
teľov menej. Vyplynulo to z informácií, ktoré nám poskytla PR 
manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. 

Svidník mal na konci roka 2020 - 10 482 obyvateľov

  V minulom roku sa podľa jej slov narodilo 64 Svidníčanov, pričom medzi 
najčastejšie dávanými menami za rok 2020 sú Alan, Maximilián, Alica, Eliza-
beta, Amália, Kornélia, Liliana, Sebastián, Benjamín, Rebeka, Teodor, Izabel, 
ale aj klasické ako Mária, Elena, Michal, Ján, Peter či Anna. V roku 2020 vo 
Svidníku zomrelo 87 ľudí, do Svidníka sa prisťahovalo 57 občanov a naopak 
ohlásených z trvalého pobytu bolo 194 občanov. 
  Matričný úrad mesta Svidník, ktorý vykonáva matričnú činnosť nielen pre 

mesto, ale aj pre ďalších 11 obcí okresu, zaevidoval celkovo 393 úmrtí v roku 
2020, z toho bolo 292 mužov a 191 žien. Sobášov svidnícka matrika zaevi-
dovala 63, z toho bolo 49 cirkevných a 14 civilných. Z celkového počtu boli 2 
sobáše maloletých a 3 sobáše s cudzincami. Za rok 2020 Matričný úrad vo 
Svidníku zaevidoval 7 rozvodov.                                                              (ps) 

Erika Červená sa dočkala - od 1. januára je plnohodnotnou vedúcou

  Pripomeňmne, že od 1. decembra minulého roka primátorka Svidníka za 
vedúceho Odboru výstavby, dopravy a životného prostredia vymenovala 
dovtedajšieho odborného referenta tohto odboru Viliama Staurovského. Erika 
Červená ako poverená vedením Odboru školstva a kultúry Mestského úradu na 
svoje vymenovanie za vedúcu musel ešte počkať. Primátorka Svidníka Marcela 
Ivančová ju za vedúcu tohto odboru vymenovala k 1. januáru 2021. 
  Tak ako Viliama Straurovského, rovnako aj Eriku Červenú primátorka Marcela 
Ivančová za vedúcich odborov vymenovala bez toho, aby absolvovali výberové 
konanie. Podľa vysvetlenia PR manažérky mesta Svidník Kristína Tchirová jej 
to umožňuje zákon i pracovný poriadok Mestského úradu. 
  Pandemická situácia ovplyvnila aj výber nových riaditeľov dvoch školských 
zariadení. V Základnej škole na Karpatskej ulici vo Svidníku je po odchode 
Nadeždy Ignácovej na Školský úrad mesta Svidník povereným riaditeľom 

Marián Vitko a poverenou riaditeľkou Materskej školy na Ulici 8. mája je 
Ľuboslava Binderová, ktorej sa skončilo funkčné obdobie. 
  PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová ozrejmila, že výberové 
konania na obsadenia dvoch spomínaných riaditeľských miest nevyhlasovali 
vzhľadom na nepriaznivú situáciu a na ochranu zdravia občanov. Kedy sa tak 
stane a teda kedy sa uskutočnia výberové konania na riaditeľské pozície v 
škole a v škôlke, zatiaľ nie je známe.                                                       (ps)

Svidnícka matrika zaevidovala 63 sobášov, z toho 14 civilných

Ako funguje Mestský úrad vo Svidníku?

Svidnícki mestskí úradníci bez koncoročných odmien
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  Prvých pár uzamykateľných kontajnerových stojísk by sme vo 
Svidníku mohli mať už tohto roku. Vyplynulo to z informatívnej 
správy o odpadovom hospodárstve, ktorú svidníckemu mestské-
mu poslaneckého zboru predniesol riaditeľ Technických služieb 
mesta Svidník Lukáš Dubec. 

Svidník by sa mal už tohto roku dočkať prvých 
uzamykateľných kontajnerových stojísk

Veľkým vzorom Bratislava  
  Urobil tak na zasadnutí 9. decembra, 
keď súčasťou informatívnej správy 
bol aj manuál pre výstavbu kontajne-
rových stojísk vo Svidníku. „Našim 
veľkým vzorom pri príprave tohto 
dokumentu bola Bratislava, kde 
vychytali neduhy z minulosti. Sa-
mozrejme, pozorne sme si naštu-
dovali stav aj v iných mestách, no 
cesta Bratislavy nám prišla najviac 
vhodná,“ povedal pred poslaneckým 
zborom Lukáš Dubec s tým, že celý 
dokument má, samozrejme, iba odpo-
rúčací charakter, ako by tie kontajne-
rové stojiská mali vyzerať. 

***
Svidník potrebuje 70 stojísk 

  Prvým krokom je podľa neho výber 
správneho pozemku pre vybudovanie 
kontajnerového stojiska. Stojisko 
bude vystavené vonkajším poveter-
nostným podmienkam, preto musí byť 
vyhotovené z trvácnych materiálov. 
Okrem toho musí stojisko spĺňať aj 
iné podmienky. Významným prvkom, 
ktorý prináša rozdiel oproti voľne 
umiestneným kontajnerom je ich prí-
stupnosť. „Ak chceme zabrániť zne-
čisťovaniu okolia zberných nádob, 
je nevyhnutné, aby bolo stojisko 
uzamykateľné, no zároveň, aby 
umožnilo zberovej spoločnosti 
bezproblémový prístup v prípade 
vývozu. 
  Použitie klasického zámku FAB je 
nepostačujúce, a to hlavne z dôvo-
du sťaženého prístupu pre zberovú 

spoločnosť a zároveň hrozí jeho 
časté poškodzovanie a znemožne-
nie tak využívaniu celého kontaj-
nerového stojiska. Z tohto dôvodu 
musí byť kontajnerové stojisko 
vybavené impulzným elektrome-
chanickým zámkom. Jeho napája-
nie môže byť pomocou batérie, na 
sieť, solárnu energiu prípadne ich 
kombináciou. Do úvahy pripadá 
aj napojenie na rozvod verejného 
osvetlenia,“ ozrejmil Lukáš Dubec s 
tým, že mesto Svidník by potrebovalo 
celkovo okolo 70 stojísk. 

***

Cenové rozpätie 
jedného stojiska 

zaujímalo poslanca 
V. Kaliňáka  

  V rozprave k pred-
loženému materiálu 
sa poslanec Vladimír 
Kaliňák zaujímal o 
cenové rozpätie jed-
ného stojiska. Dosta-
lo sa mu odpovede, 
že najlacnejší variant 
by stál okolo 5 a pol 
tisíca eur, no a naj-
drahší, napríklad aj 
so solárnymi panelmi 
okolo 16 a pol tisíca 
eur. Vladimír Kaliňák 
na to poznamenal, že 
ak by sme zvolili ne-
jakú tú zlatú strednú 
cestu, cena jedného 
stojiska by vyšla na 
nejakých 7-8-tisíc 
eur, tak celkovo by 
Svidník potreboval 
pol milióna eur, čo 

Lukáš Dubec potvrdil. 
  Po viacerých otázkach poslanca 
Pavla Olejára, napríklad aj o stave 
skládku odpadu v Šemetkovciach, 
riaditeľ Technických služieb mesta 
Svidník Lukáš Dubec vyhlásil, že vo 
Svidníku sa určite nevyhneme zvý-
šeniu poplatku za odpad. „Náklady 
rastú, myslím, že sa dostaneme 
na úroveň k 30-tim eurám. Rok 
2020 bude v tomto zásadný v tom, 
ako uchytíme do rúk nakladanie 
s kuchynským odpadom a jeho 
spracovanie a ako sa to vôbec celé 
vyvinie,“ podotkol Lukáš Dubec, kto-
rý v pôvodnom dokumente o kontaj-
nerových stojísk zaslanom mestským 
poslancom písal, že financovanie 
výstavby kontajnerového stojiska je 
prostredníctvom fondu opráv konkrét-
neho spoločenstva. 
  Spoločenstvám predbežne radil, aby 
požiadavky na spracovanie cenových 
ponúk na výstavbu kontajnerového 
stojiska zaslali viacerým dodávate-
ľom. „Nenechajte sa zlákať nízkou 
cenou. Kvalitná konštrukcia a 

Kontajnerové stojisko s extenzív-
nou vegetačnou strechou. Ocenený 
návrh kontajnerového stojiska v ar-
chitektonickej súťaži „Kontajnerové 
stojisko pre Bratislavu”, autor: Ing. 
arch. Barbora Borščová-Šránková

Riaditeľ Technických služieb
Lukáš Dubec 

Riaditeľ poslancom predstavil 
rôzne druhy stojísk 
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Svidník by sa mal už tohto roku dočkať prvých 
uzamykateľných kontajnerových stojísk

použitie kvalitných materiálov sa 
vám v budúcnosti vráti. 
  Bytové spoločenstvo má mož-
nosť požiadať mesto o nenávratný 
fi nančný príspevok vo výške max 
70% z celkovej hodnoty diela. Naj-
vyššia fi nančná výpomoc nesmie 
presiahnuť sumu 6 000 eur,“ písal 
v pôvodnom dokumente o stojiskách 
Lukáš Dubec a aj preto sa poslankyňa 
Katarína Siváková pýtala, čo na to 
hovoria bytové spoločenstvá a či už 
s nimi o fi nancovaní výstavby stojísk 
rokovali. Lukáš Dubec upresnil, že 
tieto pasáže napokon z dokumentu 
vypadli, a tak sa zdá, sa že výstavbu 
stojísk bude zrejme fi nancovať sa-
motné mesto. 

***
Poslankyňa K. Siváková o mape, 

kde stojiská budú 
  Primátorka Marcela Ivančová upres-
nila, že k tejto problematike malo byť 
stretnutie s predsedami bytových 
spoločenstiev, ale z dôvodu pandé-
mie sa neuskutočnilo. Poslankyňa 
Katarína Siváková, ktorá o potrebe 
výstavby kontajnerových stojísk v 
meste hovorila viackrát už aj v minu-
losti, poukázala aj na to, že by bolo 
vhodné pripraviť mapu mesta, kde tie 
stojiská budú, ľudia by si to na stránke 

Technických služieb mohli pozrieť a 
vedeli by, že kde presne budú. 
  Katarína Siváková zároveň ocenila 
aj novú webovú stránku Technických 
služieb mesta Svidník, na čo riadi-
teľ reagoval, že na príprave mapy 
plánovaných kontajnerových stojísk 
pracujú a bude, samozrejme, takisto 
zverejnená na stránke. 

***
Poslanca P. Breznoščáka 

zaujíma typ stojísk 
  Lukáš Dubec zároveň na margo 
kontajnerových stojísk ako takých 
povedal, že majú byť nástrojom 
toho, aby sme vedeli odlíšiť, komu 
na tom záleží a komu na tom nezá-
leží. „Teraz sa to takto jasne nedá 
určiť, lebo stále sú výhovorky, že 
nám tu odpad vozia z obcí. Skúste 
si pozrieť správy o poplatkoch v 
iných mestách z uplynulých dní, 
všade ich zvýšili. 
 Našim cieľom musí byť, aby tí, 
ktorí sa správajú zodpovedne, 
platili menej a tí, ktorí sa správajú 
nezodpovedne, by platili viac,“ 
povedal Lukáš Dubec a poslanca 
Petra Breznoščáka zaujímalo, aký 
typ kontajnerových stojísk by mohol 
byť vybraný a aký je časový harmo-
nogram ich výstavby. 

***
V rozpočte vyčlenili 54 tisíc eur 

  Riaditeľ Technických služieb mesta 
Svidník povedal, že poslancom pred-
ložený dokument má dať základnú re-
guláciu, ale nemá vymedzovať, že iba 
takéto stojisko môže byť, no zároveň 
musí spĺňať základné účely, aby to 
bola samonosná železná konštrukcia, 
aby sa dala zobrať a dať inde. 
  Podľa Lukáša Dubca je na výstavbu 

nových kontajnerových stojísk v mes-
te v rozpočte na tento rok vyčlene-
ných 54-tisíc eur. „Stále dolaďujeme 
detaily, pracujeme na podrobnos-
tiach, nerád by som konkrétne 
hovoril, že koľko stojísk a kde ich 
postavíme už v roku 2020,“ uzavrel 
diskusiu poslancov na margo uzamy-
kateľných kontajnerových stojísk 
riaditeľ Technických služieb mesta 
Svidník Lukáš Dubec.                (ps)

Kým rímskokatolícki veriaci v uplynulý utorok 6. januára slávili 
sviatok Troch kráľov, gréckokatolícki tzv. Bohozjavenie a pra-
voslávnym veriacim sa začali Vianoce. 

Na posvätenú vodu si gréckokatolícki veriaci musia počkať

  Ako sme už uviedli, gréckokatolícki veriaci slávili sviatok Bohozjavenia. Aj vo 
Svidníku a okolí je tento sviatok známy hlavne posvätením vody. „Láskyplný 
kráľu, príď a Svätým duchom posväť túto vodu,“ aj tieto slová duchovného 
Pavla Fenika zazneli počas obradu posväcovania vody v chráme na nižnom 
Svidníku. „Dnešný deň si pripomíname krst Ježiša Krista v Jordáne, a 
tak pamätáme na sviatosť krstu, ktorý sme každý jeden z nás prijali a 
zároveň slávime sviatok zjavenie najsvätejšej trojice,“ ozrejmil v rozho-
vore pre naše noviny gréckokatolícky duchovný Pavol Fenik. 
  Symbolom spomínaného sviatku je posvätenie vody v chrámoch. Kňazi 
tak urobili aj v uplynulý utorok, no bez verejnosti. Výnimku mala nevyhnutná 
asistencia. „Aby slúžila všetkým, ktorí z nej budú čerpať a piť na očis-
tenie tela i duše, na uzdravenie v chorobe, na posvätenie domov i na 

každú inú potrebu,“ ukončil obrad svätenia vody duchovný Pavol Fenik a pre 
naše noviny potom vysvetlil, na čo všetko ľudia posvätenú vodu používajú. 
„Odchádzame z príbytku, 
prežehnáme sa touto svä-
tenou vodou, ale zároveň 
ľudia pijú túto svätenú 
vodu, aby naozaj liečila 
dušu i telo.“ 
  Práve preto si ju grécko-
katolícki veriaci zvyknú brať 
domov. Aj tí vo Svidníku si na 
to musia počkať. Neverejné 
liturgie sa nateraz slávia do 
24. januára. „Samozrejme, 
že vydržíme. Voda je pri-
pravená, potom, keď sa 
chrám otvorí, ľudia si budú 
môcť zobrať,“ povedal 
kurátor gréckokatolíckeho 
chrámu na nižnom Svidníku 
Dušan Boršovský a duchov-
ný Pavol Fenik ešte doplnil: 
 „Potom po uvoľnení opat-
rení, keď veriaci budú 
môcť prísť do chrámu, si 
ju budú naberať a pou-
žívať na dobré ciele, aby 
naozaj nás posväcovala 
a aby sme stále vydávali 
svedectvo o Kristovi.“ 

(ps)  
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  Nového hlavného kontrolóra mesta Svidník by sme mali spoznať 
3. marca. Vyplýva to z vyhlásenej voľby hlavného kontrolóra, 
ktorú Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku schválilo na svojom 
zasadnutí 9. decembra. 

Bude hlavný kontrolór Ivan Sagan nadsluhovať 
aj po skončení svojho funkčného obdobia?

  Šesťročné funkčné obdobie súčasného hlavného kontrolóra mesta Svidník 
Ivana Sagana sa končí 31. marca. Mestské zastupiteľstvo je povinné vyhlásiť 
deň konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli a spôsobom v mieste 
obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala 
počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. 
Pôvodný návrh predpokladal, že voľba hlavného 
kontrolóra sa uskutoční 24. februára, no vystúpil 
poslanec Jozef Popernik. Upozornil, že v tomto 
termíne sú plánované jarné prázdniny, a preto by 
podľa neho bolo vhodné posunúť termín voľby 
hlavného kontrolóra na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva vo Svidníku na 3. marca. Mestské 
zastupiteľstvo súhlasilo a takto bola aj voľba 
hlavného kontrolóra vyhlásená. 
  Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra 
je možný vykonaním verejného hlasovania 
alebo vykonaním tajného hlasovania. Za týmto 
účelom mesto navrhlo v uznesení o vyhlásení 
voľby hlavného kontrolóra schváliť aj Volebný 
poriadok pre voľbu Hlavného kontrolóra mesta 
Svidník. Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku 
zároveň ustanovilo deň nástupu do práce a 
začiatok funkčného obdobia hlavného kontro-
lóra na deň 1. apríl 2021 a ustanovilo aj dĺžku 
pracovného času hlavného kontrolóra na 1,0 
pracovného úväzku.

***
Čo musí spĺňať uchádzač? 

   Uchádzač o miesto hlavného kontrolóra mesta Svidník musí spĺňať tieto 
kvalifi kačné predpoklady: * ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, * 
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, * zdravotná spôsobilosť na 

prácu vo funkcii hlavného kontrolóra, * bezúhonnosť. Uchádzač o miesto 
hlavného kontrolóra musí predložiť písomnú prihlášku so všetkými náležitos-
ťami a rovnako aj štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších 
zamestnaní a funkčného zaradenia, * úradne overený doklad o najvyššom 
dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich 
formách vzdelania a spôsobilostí, * údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z 
registra trestov, * čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom 
rozsahu, * čestné vyhlásenie, * písomný súhlas kandidáta na spracovanie 
osobných údajov, * písomnú predstavu o činnosti hlavného kontrolóra na 2 
strany. Písomnú prihlášku s požadovanými prílohami je potrebné doručiť v 

zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného 
kontrolóra - neotvárať!“ osobne do podateľne 
mestského úradu alebo doručením na adresu: 
mesto Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 
Svidník najneskôr do 16. februára, pričom ter-
mín otvárania obálok (písomných prihlášok)  bol 
stanovený na 17. februára. 

***
Pandémia ovplyvňuje aj voľbu 

  Zaujímavosťou však je, že všetko sa to ešte 
môže zmeniť. Kvôli pandémii upravený príslušný 
zákon totiž hovorí, že ak sa funkčné obdobie hlav-
ného kontrolóra končí v čase platného Núdzové-
ho stavu, jeho funkčné obdobie sa predlžuje o 60 
dní od skončenia Núdzového stavu. Ak teda 31. 
marca, kedy končí funkčné obdobie Ivana Saga-
na vo funkcii hlavného kontrolóra mesta Svidník, 
bude platiť na Slovensku Núdzový stav, Ivan 
Sagan ostane vo funkcii aj po tomto termíne. 
  Mandát mu zanikne 60 dní po skončení Nú-
dzového stavu. Detaily toho, kedy sa v takomto 
prípade, uskutoční voľba hlavného kontrolóra, 
momentálne rieši prednosta Mestského úradu 

vo Svidníku Miroslav Novák, no je možné, že termín voľby 3. marca ostane 
zachovaný. 

(ps)

Hlavný kontrolór Ivan Sagan 

  Hlavným kontrolórom mesta Svidník sa stal Ivan Sagan. Toto 
meno vzišlo z tajnej voľby hlavného kontrolóra v stredu 11. marca 
2015 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svidníku. Pra-
covník Odboru fi nančného a správy majetku Mestského úradu 
Ivan Sagan získal najväčší počet hlasov.

Mestské zastupiteľstvo zvolilo Ivana Sagana v roku 2015 desiatimi hlasmi  

  Mestskí poslanci mali na výber zo štyroch kandidátov. O post hlavného 
kontrolóra sa totiž uchádzali - ekonómka zo Stropkova Eva Bačová, vtedy 
úradujúci hlavný kontrolór Stanislav Fek, pracovník Mestského úradu Ivan 
Sagan a svidnícky mestský poslanec Vladimír Žak. Všetci kandidáti mali päť 
minút, aby sa poslancom predstavili. Prezentovali sa v abecednom poradí. 
Pripomeňme, že poslanci aj napriek tomu, že mali na programe viacero 
bodov, venovali sa iba voľbe hlavného kontrolóra. Možno aj preto, že ich tak 
trochu tlačil čas. 
  Nový hlavný kontrolór začal svoju prácu vykonávať 1. apríla 2015. Ostatné 
materiály vtedy stiahli z rokovania zastupiteľstva. K voľbe hlavného kontrolóra 
sa v dnešnom vydaní tak trochu vrátime. Ešte pred samotnou voľbou predseda 
volebnej komisie Pavel Olejár (SMER-SD) poslancov oboznámil so spôsobom 
a priebehom volieb. Poslanec Peter Breznoščák (NEKA), ktorý bol zároveň 
členom volebnej komisie, sa dožadoval, aby všetci poslanci krúžkovali meno 
kandidáta jedným perom rovnakej farby a za plentu si nebrali svoj mobilný 
telefón. Z jeho dlhšieho vyjadrenia vyberáme: „S hlasovacím lístkom do-
stane každý poslanec jediné pero, jednej farby, jeden odtieň, položí svoj 
mobilný telefón na stôl primátora a sám odíde do oddelenej diskrétnej 
zóny za plentu, kde vykoná akt voľby.“ Tento návrh na formu vykonania 
tajnej voľby hlavného kontrolóra, ktorý predniesol poslanec Peter Breznoščák, 
desiatka poslancov odmietla. 

  Pripomeňme, že za desiatku poslancov, aj podľa úvodného hlasovania 
poslancov o stiahnutí väčšiny bodov z rokovania, sme vtedy označili Petra 
Pilipa, Pavla Olejára, Michala Zozuľáka, Františka Pochaniča (všetci SMER-
SD), Kamila Beňka, Jozefa Popernika (obaja NEKA), Cyrila Dudáša (SNS), 
Vladimíra Kaliňáka, Marcelu Ivančovú a Nadeždu Fedorkovú (všetci SDKÚ-
DS). Táto desiatka poslancov totiž hlasovala spoločne za stiahnutie väčšiny 
bodov z rokovania svidníckeho mestského parlamentu, pričom hlasovania sa 
zdržala štvorica Ján Vook, Ján Hirčko, Peter Breznoščák (všetci NEKA) a Mar-
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Mestské zastupiteľstvo zvolilo Ivana Sagana v roku 2015 desiatimi hlasmi  
tin Ždiňák (Právo a spravodlivosť), pričom Vladimír Žak (SDKÚ-DS) v úvode 
zasadnutia chýbal. Po vykonaní tajnej voľby hlavného kontrolóra predseda 
volebnej komisie Pavel Olejár oznámil výsledky: Eva Bačová a Stanislav Fek 
nezískali ani jeden hlas, Ivan Sagan získal desať a Vladimír Žák päť hlasov. 
Podobnosť číselného výsledku hlasovaní však môže byť čisto náhodné. Kto 
ako volil hlavného kontrolóra totiž nevieme, keďže išlo o tajnú voľbu. 
„V prvom rade chcem poďakovať hlavnému kontrolórovi Stanislavovi 
Fekovi, ktorý tento post zastával dvanásť rokov. Z môjho pohľadu robil 
svoju prácu veľmi dobre. Novému kontrolórovi pánovi Saganovi gratu-
lujem ku zvoleniu, chcem mu poželať úspechy a aby možno nadviazal 
na prácu a činnosť ktorú v dobrom slova zmysle vykonával pán Fek,“ 
reagoval vtedy na výsledky volieb hlavného kontrolóra primátor Svidníka 
Ján Holodňák.
  V ďalšej časti mestskí poslanci rozhodli o plate nového hlavného kontrolóra. 
„Navrhujeme na začiatok základný plat bez nejakého navýšenia. Taká 
bola nejaká predbežná všeobecná dohoda,“ povedal poslanec Pavol Olejár. 
Novozvolený hlavný kontrolór Ivan Sagan sa funkcie ujal 1. apríla a poberal 
plat 1 640,52 € v hrubom. 

  Vtedy sme písali, že aj voľba hlavného kontrolóra podľa našich zistení 
ukázala na nejednotnosť poslancov, ktorí v ešte nie tak dávnej minulosti 
preukázateľne patrili názorovo a hlavne stranícky k sebe. A tak sme sledo-
vali vývoj vo svidníckom mestskom parlamente, keďže vtedajší primátor Ján 

Holodňák akoby otvoril komnatu, o ktorej poslanci dovtedy verejne nehovorili. 
Primátor Ján Holodňák vtedy otvorene povedal, že časť poslancov tlačí, 
aby na úrade vykonal zmeny, no on sa nič také chystať neurobí. Napokon, 
dohoda o spolupráci medzi klubom poslancov SMER-SD a niektorými NEKA 
a trojicou poslancov SDKÚ-DS (bez Vladimíra Žaka - pozn. red.) tiež veľa 
naznačovala, hoci samotní aktéri zmluvy hovorili výlučne o spolupráci pri 
rozvoji a napredovaní mesta. 

(ks)

  Celkovo 834-tisíc eur dá prešovská župa v novom roku na zvyšo-
vanie miezd vodičov a technicko-hospodárskych zamestnancov 
jednotlivých dopravcov. 

Platy zamestnancov v prímestskej doprave sa zvýšia
PSK na tento účel vyčlenil 834-tisíc eur

  Od prvého januára 2021 Prešovský 
samosprávny kraj (PSK) zvýši prí-
spevok na prímestskú autobusovú 
dopravu. Tým dôjde k zvyšovaniu 
položky mzdy vodičov, ale aj mzdy 
technicko-hospodárskym (THP) za-
mestnancom. Samospráva na tento 
účel vyčlení 834-tisíc eur.
  Po vzájomnej dohode samosprávy 
s dopravcami (SAD Prešov, SAD Po-
prad, SAD Humenné, BUS Karpaty) 
došlo k celkovému zvýšeniu ekono-
micky oprávnených nákladov (EON) 
o 0,07 eur na kilometer. Objednávateľ 
dopravných služieb, teda Prešov-
ský samosprávny kraj, vynaloží na 
jedného vodiča priemerne 846 eur 
ročne, čo predstavuje priemerne 70 
eur mesačne do ceny práce vodiča. 
Celkovo tak na mzdy vodičov pôjde 
viac ako 556-tisíc eur. 
  Na THP zamestnancov, ktorí za-

bezpečujú chod dopravy (dispečeri, 
konštruktéri cestovných poriadkov, 
zamestnanci ekonomického oddele-
nia, pokladne, a ďalší), kraj navyšuje 
príspevok v priemere o 140 eur do 

ceny práce zamestnanca. Celkovo 
tak samospráva dá zo svojho rozpoč-
tu na mzdy THP zamestnancov viac 
ako 278-tisíc eur. 
Okrem toho PSK vyčlení ďalších 1,13 
milióna eur na rozvoj integrovanej 
dopravy. V konečnom dôsledku tak 
vynaloží na prímestskú autobusovú 
dopravu v kraji oproti roku 2020 na-

vyše 1,94 milióna eur. 
  Začiatkom roka 2020 zvýšil PSK 
vodičom prímestskej autobusovej 
dopravy všetkých štyroch dopravcov 
mzdy o desať percent. Celkovo tak 
zo svojho rozpočtu vyčlenil 1,16 
milióna eur.  

Lea Heilová, 
oddelenie komunikácie a propagácie

  Na sklonku starého roka 2020 i doznievajúcich kalendárnych výročných zvykov 
súvisiacich so zimným obdobím sme si literárno-hudobným pásmom uctili jedinečnú 
osobnosť Michala Šmajdu, spisovateľa, významného kultúrneho dejateľa, múzejní-
ka, etnografa a zberateľa folklóru pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia.
Rusínsko-ukrajinská iniciatíva a SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry pripravili literár-
no-hudobné pásmo približujúce vianočné tradície obyvateľov severovýchodného 
Slovenska na základe autentických zápisov z výskumov Michala Šmajdu pod 
názvom Christos raždajeťsja!
V programe účinkovali FSk Stropkovčani a Klub umeleckého slova.
Projekt bol realizovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Miriam Božiková, predsedníčka RUI

Christos raždajeťsja!
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  Už aj vo svidníckej nemocnici očkujú proti koronavírusu, teda 
proti ochoreniu COVID-19. Nemocnica arm. gen. L. Svobodu 
patriaca do siete nemocníc Svet zdravia očkovacie centrum 
zriadila v priestoroch Hematologicko-transfúzneho oddelenia a 
riadi ho primárka tohto oddelenia Erika Hnatová. 

Očkovať proti koronavírusu vo svidníckej nemocnici začali 7. januára

ZMRAZENIE DO MÍNUS 70 STUPŇOV    
  Chcelo to dopodrobna vypracovanú logistiku, vrátane zoznamov očkovaných. 
Pri narábaní s vakcínou hrá dôležitú úlohu čas. „Vakcína vyžaduje zmrazenie 
do mínus 70 stupňov počas dlhodobého transportu, potom, ak sa vyberie 
z mrazáku, 5 dní vydrží pri chladničkovej teplote,“ vysvetlil námestník 
riaditeľa svidníckej nemocnice Marek Pytliak. Prvé dávky vakcíny do Svidníka 
doviezli v uplynulý utorok 5. januára večer. Od momentu rozmrazenia  majú 
päť dní na to, aby vakcínu podali. Uskladňovať ju za ten čas stačí pri dvoch 
až ôsmich stupňoch. 
  „Tá doba expirácie je vyhovujúca, takže už to teraz vlastne nemusíme 
nejak extra chladiť, ale keby bola potreba, máme možnosť to týždeň 
skladovať,“ ozrejmila situáciu primárka Hematologicko-transfúzneho od-
delenia Nemocnice vo Svidníku Erika Hnatová a námestník riaditeľa Marek 
Pytliak dodal, že všetko je naozaj premyslené do posledných detailov. „Ob-
jednali sme toľko vakcín, aby sme ich stihli spotrebovať dnes a zajtra. 
Dostávame len toľko dávok, koľko ľudí máme nahlásených na tých 

konkrétnych päť dní.“ 
  Vakcínu teda do Svidníka doviezli v utorok večer, v stredu bolo voľno, nuž a 
vo štvrtok 7. a v piatok 8. januára zaočkovali prvých zdravotníkov. Nemocnica 
pripravila a vyškolila jeden očkovací tím. Tvorí ho personál z Hematologic-

ko-transfúzneho oddelenia vedený 
už spomínanou lekárkou - primárkou 
Erikou Hnatovou. „Vyhovujeme 
všetkým kritériám na očkovacie 
stredisko,“ potvrdila primárka. 

***
VÝBER ZAMESTNANCOV 

  Výber zamestnancov nemocnice na 
očkovanie nebol náhodný. Priority 
sú dané dobou. „Ako prv idú naši 
zamestnanci, ktorí sú v priamom 
kontakte s covidovými pacientmi, 
čiže tá prvá línia. Teda z covidového 
oddelenia, z oddelenia anestezio-
lógie a intenzívnej medicíny, ale aj 
vekom starší lekári a ďalší zdravot-
níci. Samozrejme, prednosť majú tí, 
ktorí ešte COVID nemali, a potom 
v ďalšom kole by boli očkovaní aj 
tí, ktorí mali a poprípade nemajú 
protilátky,“ vysvetlil Marek Pytliak a 
my sme sa pri pilotnom očkovaní vo 
svidníckej nemocnici pýtali aj na to, čo 
hovoria na to, že je vakcína konečne 
už aj na severovýchode. 
  „Ja som sa tešil a chcel som, aby 
bola čím skôr, lebo ja som človek, 

Ako prvého zaočkovali Karola Kyslana st., ktorý je po-
čas dlhodobej práceneschopnosti Igora Leška primárom 
Chirurgického oddelenia v nemocniciPrimár Fyziatricko-rehablitačného oddelenia Pavol Lipčák

Primárka ARA Petronela Lažová
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ktorý má isté dispozície, vekové a iné, tak som na túto vakcínu čakal v 
podstate a ten čas, že prišiel dnes, tak som veľmi rád,“ zdôraznil Karol 
Kyslan st., ktorý je počas dlhodobej práceneschopnosti Igora Leška primárom 
Chirurgického oddelenia v nemocnici a zaočkovali ho ako prvého. „Ja som 
príjemne prekvapený. Aj som to očakával, ale nie až tak skoro, že sa tu do 
Svidníka dostane,“ pridal svoj názor primár Detského oddelenia v nemocnici 
Viliam Revický, ktorého zaočkovali ako druhého v poradí. 
  Spoločne s primárom Fyziatricko-rehablitačného oddelenia Pavlom Lipčákom 
sa zhodli, že pri svojom rozhodnutí dať sa zaočkovať neváhali ani chvíľu. 
Komentovali ho aj príkladmi a skúsenosťami z minulosti.  

***
ROZHODNUTIE DAŤ SA ZAOČKOVAŤ KOMENTOVALI 

PRÍKLADMI Z HISTÓRIE 
  Svoje rozhodnutie dať sa zaočkovať, komentovali na príkladoch z histórie. 
„Mnohí si to pamätáme, úmrtnosť bola veľká, aj poškodenie trvalé bolo 
veľké. Nebyť očkovania, tak sa nezbavíme tej detskej obrny,“ vyhlásil 

Očkovať proti koronavírusu vo svidníckej nemocnici začali 7. januára

Viliam Revický a Pavel Lipčák ho 
doplnil. „Keď sa očkovalo proti 
hepatitíde, tetanu, záškrtu a poda-
rilo sa tie choroby eliminovať, tak 
potrebné je očkovanie aj teraz.“ 

***
NAJHORŠIE OBDOBIE MALI

PRED VIANOCAMI 
  Nemocnica vo Svidníku mala do-
teraz najhoršie covidové obdobie 
tesne pred Vianocami. Dnes hovoria 
o čosi pokojnejšej situácii, ktorá však 
kedykoľvek môže byť len zdanlivá. 
„Problémom je to, že my prakticky 
nemáme kapacity na JIS-kových 
pacientov, čiže my máme len ARO, 
ktoré je už pomerne dlho zaplnené 
na viac ako sto percent, a kyslíkové 
miesta, tie sa nám darí zatiaľ držať 
aj voľné, keby boli potrebné,“ 
ozrejmil situáciu v závere minulého 
pracovného týždňa námestník ria-
diteľa svidníckej nemocnice Marek 
Pytliak. 
  Dodajme, že po minulotýždňovom 
pilotnom očkovaní mali ďalšie vak-
cíny do svidníckej nemocnice dostať 
počas uplynulého víkendu a od pon-
delka 11. januára mali pokračovať v 
očkovaní nemocničných zdravotníkov 
a následne aj ďalších zdravotníckych 
pracovníkov z mesta a regiónu.

 (ps)

Vakcíny do Svidníka doviezli v utorok večer 5. januára. 
Prevzali ich odborné pracovníčky   

Očkovací tím na čele s primárkou Hematologicko-transfúzneho 
oddelenia Nemocnice vo Svidníku Erikou Hnatovou

Primár Detského oddelenia 
v nemocnici Viliam Revický
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  Navždy odišli a opustili tento svet. V roku 2020 sme sa rozlúčili 
s priamym účastníkom bojov II. svetovej vojny Jánom Jurčišinom 
či pedagógom, fotografom a cestovateľom Michalom Hudákom. 
Vyhasol aj život nestora rozvoja výroby poľnohospodárskej 
techniky, pedagóga, vychovávateľa generácie slovenských 
mechanizátorov Jána Jecha. Opustili nás aj dlhoročný primár 
ORL oddelenia Peter Blicha, legenda svidníckeho zdravotníctva 
Aladár Šalata, pravoslávny bardejovský arcidekan Ján Lakata 
či podnikateľ Ján Ducár.  

V roku 2020 nás navždy opustilo niekoľko osobností   

Priamy účastník bojov Ján Jurčišin 
  V utorok 25. februára 2020 sme sa navždy rozlúčili s priamym účastníkom 
II. svetovej vojny Jánom Jurčišinom, bývalým vojakom čs. armádneho zboru 
gen. L. Svobodu a dlhoročným funkcionárom Oblastného výboru SZPB vo 
Svidníku. 
  Ján Jurčišin bol v prvom rade čestný 
a zodpovedný človek, ktorý týmito 
vlastnosťami pôsobil na svoju rodinu a 
deti. Narodil sa 17. decembra 1924 vo 
Vagrinci, kde so svojim straším bratom 
Vasiľom prežíval chudobné detstvo. 
Prebíjal sa neľahkým životom a vážil 
si to, čo dokázal pre seba i ostatných 
urobiť. Bol vždy ochotný za lepší život 
zabojovať nepozerajúc ani na vlastnú 
obeť. Tak tomu bolo aj koncom roku 
1944, keď vojaci gen. L. Svobodu došli 
po Ondavu a nachádzali sa tu v obran-
nom postavení. Vtedy do radov našich 
vojakov bola vyhlásená mobilizácia, 
dlho nerozmýšľal a dobrovoľne vstúpil 
do ich radov. 
  Vtedy ako 20-ročný sa zúčastnil 
základného výcviku v čs. jednotke v 
Šemetkovciach a 19. januára 1945 spolu s našimi vojakmi ako delostrelec sa 
zúčastnil pri oslobodzovaní Svidníka. Domov sa vrátil 2. júla 1945. 
Celý svoj život zostal verný odkazu bojovníkov II. svetovej vojny. Zúčastňoval 
sa rôznych besied so školskou mládežou, kde ich nabádal k vlastenectvu a 
k mieru. Pravidelne sa zúčastňoval osláv Karpatsko-duklianskej operácie na 
poľskej a slovenskej strane. 
  S uznaním na jeho činnosť v oslobodzovacích bojoch sa vyjadrovala aj 
Ústredná rada Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave. 
Jeho zásluhy aj patrične ocenila viac ako 30 vyznamenaniami. 

***
Pedagóg, fotograf a cestovateľ Michal Hudák 

  Niet hádam vo Svidníku človeka, ktorý by nepoznal pedagóga, fotografa a 
cestovateľa Michala Hudáka. Často ho totiž bolo v meste vídať s fotoaparátom 
v ruke. Ten k nemu neodmysliteľne patril. 
  Michal Hudák nechýbal na žiadnej kultúrnej akcii, chýbať však bude mnohým. 
Vo veku nedožitých 92 rokov nás táto osobnosť kraja pod Duklou opustila v 

nedeľu 19. apríla 2020. 
  Michal Hudák sa narodil sa 1.8.1928 v Čertižnom, teraz okr. Medzilaborce, 
v rodine roľníka. Od roku 1952 študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Svoju pedagogickú cestu začínal v Bukov-
ciach, neskôr v Stropkove. Od roku 1969 pôsobil vo Svidníku, kde učil na 
základných školách. Širokej verejnosti bol Michal Hudák známy nielen ako 
milovník ľudovej tvorivosti, ale aj ako dlhoročný spolupracovník a dopisova-
teľ do periodík Duklja, Družno vpered, Nove žyttja a do ďalších periodík. S 
fotoaparátom v rukách ho bolo vidieť na každých folklórnych slávnostiach 
vo Svidníku a na rôznych podujatiach spoločenského a kultúrneho života v 
meste Svidník i v okrese. 
  Michal Hudák mal ešte jednu vášeň, a tou mu bola príroda. Jej krásou sa 
nadchýnal už v detstve. A to mu ostalo na celý život. Ako citlivý človek s osob-
nou náklonnosťou k prírode trávil svoj voľný čas v jej prekrásnych zákutiach. 
V prírode jeho pozorné oko nachádzalo fantastické výjavy, prírodou stvorené 
formy samorastov. Nájdené samorasty citlivo spracúval, s vycibreným este-
tickým vkusom otváral svet abstraktných motívov fauny a fl óry. Vznikli z toho 
prekrásne umelecké diela. 
  Cestovanie, poznávanie nového, neobyčajného - to bola ďalšia vášeň 
Michala Hudáka. Navštívil vyše 40 krajín sveta v Európe, Ázii, Afrike, Južnej 
Amerike. Na cestách mu bol neodmysliteľným spoločníkom opäť fotoaparát. 
Počas svojej pedagogickej činnosti, i neskôr, vytvoril stovky fotografi í z jed-
notlivých krajín. 
  Dlhoročnú prácu fotografa zúročil Michal Hudák na stránkach jedinečnej 
publikácie pod názvom História Svidníka vo fotografi ách Mgr. Michala Hudáka 
1355-2014, ktorú vydal v roku 2014 a ktorá bola venovaná 650. výročiu prvej 
písomnej zmienky o meste Svidník. 

***
Poľnohospodár a pedagóg Ján Jech

  Vyhasol aj život nestora rozvoja výroby poľnohospodárskej techniky, peda-
góga, vychovávateľa generácie slovenských mechanizátorov Jána Jecha. Ak 
by aj storočia vedeli hovoriť, nedokázali by rozpovedať svoj príbeh tak, ako 
sa odvíjal osud Jána Jecha. Život nestora rozvoja výroby poľnohospodárskej 

techniky, pedagóga, ktorý polstoročie vychovával nové a nové generácie 
slovenských mechanizátorov, ale aj zakladateľa organizácie, ktorá združila 
slovenských výrobcov, dovozcov a predajcov poľnohospodárskej techniky sa 
v pondelok 13. júla 2020 uzavrel. Odišiel vo veku nedožitých 82 rokov.
  Jeho život bol pretkaný snahou zodpovedne pristupovať k starostlivosti o 
pôdu a primäť k tomu aj svojich nasledovníkov. Celá existencia ľudstva je 
závislá na úrodnosti pôdy a tak každý zásah do nej môže stáť za rozkývaním 
krehkej rovnováhy medzi sýtosťou a hladom, mierom a vojnou.
V období, keď Slovensko, najmä vďaka dovozu potravín netrpí ich nedo-
statkom, často hovoril o obavách, ktoré kulminujúce napätie v slovenskej 
spoločnosti, ale aj medzi východom a západom môže priniesť. Mal na to 
právo! Na vlastnej koži a v plnej nahote zažil ukrutnosti vojny a následne aj 
jej dôsledky, s ktorými sa vysporiadaval ešte roky po nej.
  Ján Jech pochádzal z maličkej obce Nižná Pisaná v okrese Svidník. Už v 
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V roku 2020 nás navždy opustilo niekoľko osobností   
závere septembra 1944, keď mal šesť rokov, vtrhli do nej nemecké vojská. 
Obec bola do dvoch hodín evakuovaná a ľudia si mohli vziať len to, čo dokázali 
odniesť na chrbtoch. O niekoľko dní neskôr, 6. októbra 1944, bola Nižná Pisaná 
rozbombardovaná a ľahla popolom. Detstvo prežil v Čechách. 
  V roku 1952 sa vrátil do dediny pod Duklu. Po skončení pražskej univerzity 
dostal umiestnenku na Vysokú školu poľnohospodársku do Nitry. Zásadný 
prínos Jána Jecha je v prenose nových poznatkov do poľnohospodárskej 
praxe. Celý život venoval výchove nových generácií manažérov - mechani-
zátorov, ktorých úlohou bolo po absolvovaní vysokej školy lepšie využívať 
moderné technológie a skvalitňovať prevádzku strojov. Rodák z východného 
Slovenska na svoj región nezabudol ani ako pedagóg. Na prelome 70-tych a 
80-tych rokov, ako prorektor Vysokej školy poľnohospodárskej vybudoval jej 
Detašované pracovisko v Košiciach. Pôsobilo tam až do roku 2008. Akoby 
symbolicky v tom istom roku odchádza Ján Jech aj do dôchodku.

*** 
Dlhoročný primár ORL oddelenia 

  Dlhoročný primár a aj poslanec mestského zastupiteľstva MUDr. Peter Blicha 
nás navždy opustil v pondelok, 28. septembra 2020 vo veku 75 rokov. Primár 
Peter Blicha sa zaslúžil o rozvoj tradície ORL služieb v svidníckej nemocnici. 
Samotné oddelenie je vo Svidníku funkčné už 40 rokov. ORL oddelenie vo 
Svidníku pre okresy Svidník a Bardejov bolo po schválení Radou VKNV v 
Košiciach dňa 27.11.1980. Prvým primárom oddelenia sa stal MUDr. Peter 
Blicha. 

  MUDr. Peter Blicha pochádzal z Bystrej. Do základnej školy chodil v Havaji, 
gymnázium navštevoval v Medzilaborciach. V Košiciach vyštudoval Lekársku 
fakultu na UPJŠ. Po ukončení vysokej školy nastúpil  do svidníckej nemocnice 
na krčné oddelenie. Predatestačnú prípravu absolvoval na Klinike ORL v 
Košiciach a pred vojenskou základnou službou pracoval aj na ORL oddelení 
Vojenskej nemocnice v Košiciach. Vrátil sa späť do nemocnice vo Svidníku 
a po zriadení Otolaryngologického oddelenia v roku 1981 sa stal aj jeho 
primárom, až do odchodu na dôchodok.
  Primár Blicha bol tri volebné obdobia aj poslancom MsZ vo Svidníku, 1994 
- 1998,  1998 - 2002, 2006 - 2010. Jeho najväčšou záľubou bol futbal, lyžo-
vanie a chalupárčenie. 

***
Legenda svidníckeho zdravotníctva Aladár Šalata 

  Legenda svidníckeho zdravotníctva - lekár Aladár Šalata - vo veku nedožitých 
90 rokov nás navždy opustil. Túto smutnú správu zvestovala našej redakcii 
manželka legendárneho lekára s tým, že zomrel vo štvrtok 29. októbra 2020 
večer. 
  Narodil sa v dedinke Dobrá nad Ondavou, ktorá je dnes pod hladinou Domaše, 
8. februára 1931. Po štúdiách lekárskej fakulty v Prahe Okresný ústav národ-
ného zdravia prijal do svojich služieb MUDr. Aladára Šalatu 1. augusta 1956 a 
začal vykonávať funkciu okresného pediatra vo Svidníku v plnom úväzku a v 
nadúväzku školskú zdravotnú službu. Hoci niekoľko rokov pôsobil aj v Starej 
Ľubovni, Svidník a celý náš región mu prirástol k srdcu. Bol riaditeľom ne-
mocnice, primárom pediatrie a okrem iného vo svojej bohatej lekárskej kariére 
riadil aj Bardejovské Kúpele. Aj ako starobný dôchodca pracoval ako turis-

tický sprievodca v jazyku 
slovenskom, ruskom, 
anglickom, nemeckom 
pre zahraničných hostí 
z Rakúska, Nemecka, 
Izraela pre región úze-
mia Prešovského kraja. 
Častokrát do Svidníka a 
okolia privádzal turistov, 
ukazoval im miesta, aj 
jeho srdcu blízke. Jeho 
život je úzko spätý so 
svidníckou nemocnicou, 
so Svidníkom ako ta-
kým. 
  Zomrel po dlhej a ná-
ročnej chorobe vo štvrtok 
29. októbra večer v špe-
cializovanom zariadení v 
Zborove. Podľa manžel-
ky, personálu spieval a recitoval. Napríklad aj Sládkoviča. 

***
Pravoslávny bardejovský arcidekan Ján Lakata

  Duchovný správca pravoslávnej cirkevnej obce v Bardejove a bardejovský 
arcibiskup Ján Lakata zomrel v utorok 3. novembra 2020 vo veku 83 rokov. 
Ján Lakata pochádzal z Vagrinca zo Svidníckeho okresu. V roku 1960 ukon-
čil v Prešove bohosloveckú fakultu. O dva roky nato mal svadbu s Alžbetou 
Petrigáčovou z Prešova - Nižnej Šebastovej.

  Krátko potom, 27. 
januára 1962 bol 
vysvätený na diako-
na a hneď na druhý 
deň prijal kňazské 
svätenie z rúk vyso-
kopreosvieteného 
arcibiskupa Dorote-
ja v Prešove.
Svoje kňazské pô-
sobenie začal vo 
Vyšnej Olšave, v 
okrese Stropkov, 
následne narukoval 
na základnú vojen-
skú službu.

Ako uvádza stránka pravoslávnej cirkevnej obce (PCO) v Bardejove, po 
dvoch rokoch sa vrátil k vykonávaniu kňazskej služby, no už 15. decembra 
1964 sa stal správcom PCO vo Vyškovciach v okrese Stropkov, kde pôsobil 
do roku 1968.
  Bohoslužby vykonával aj v susednom Veľkrope. Menovací dekrét do Bar-
dejova dostal od 1. októbra 1969 a odvtedy, až do svojho skonu, vykonával 
bohoslužby na pravoslávnej cirkevnej obci v Bardejove.
V roku 2006 sa podľa PCO zavŕšilo jeho veľké dielo, posvätenie chrámu sv. 
Serafíma Sarovského. Lakata sa zapríčinil aj o postavenie zvonice a umiest-
nenie ikonostasov
  V roku 2016 metropolita Rastislav posvätil 
základný kameň nového pravoslávneho 
chrámu sv. Pantelejmona v Bardejovských 
kúpeľoch, ktorého výstavbu inicioval práve 
Ján Lakata.

***
Podnikateľ Ján Ducár

  Na sklonku roka 2020 nás vo veku 56 rokov 
22. decembra 2020 opustil podnikateľ a 
podporovateľ športu Ján Ducár z Hrabov-
číka. Verejnosti bol známy aj ako prezident 
TJ Družstevník Hrabovčík, neskôr riadil FK 
Drustav Hrabovčík i FK Drustav Svidník. 
Futbalový zanietenec zomrel po dlhých me-
siacoch na lôžku.                                 (ks)
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  „Rok primátorky“ som chcela ako primátorka Svidníka zhod-
notiť s Vami občanmi osobne, tak oko tomu bolo pred rokom v 
Dome kultúry s diskusiou a kladením otázok od Vás občanov. 
Situácia to nedovolila, ale zhodnotenie je tu a pre Vás.

Primátorka Svidníka Marcela Ivančová hodnotí predošlý rok 

ROK 2020 - ŤAŽKÁ SKÚŠKA ZODPOVEDNOSTI
  Svet a naše mesto prežilo historický rok. Pri novoročných želaniach sme 
netušili čo všetko budeme musieť prežiť. 
Od vzniku samosprávy som prežila historický najťažší rok v našom meste. 
Žiaden z mojich predchodcov nebol vystavený tak rýchlym, náročným a ne-
čakaným udalostiam. Bol to rok krízového manažmentu a krízového riadenia. 
V praxi nie v teórii. Bol to rok ZODPOVEDNOSTI.
  Vážim si spoluprácu a ďakujem mojím spolupracovníkom - zamestnancom 
Mestského úradu. Ďakujem všetkým riaditeľom inštitúcií mesta. Osobitne moje 
poďakovanie patrí poslancom Mestského zastupiteľstva. Teší ma, že aj napriek 
ťažkým diskusiám sme našli cestu ako riešiť problémy a vzniknuté situácie. 
Vírusová pandémia. Svet, ani my v meste sme takúto vec, rýchlosť šírenia cho-
roby a jej nevypočítateľnosť nezažili. Sme na konci roka  a verím aj na prahu 
vstupu do ďalšej fázy boja zdravotníkov, samospráv, štátov a všetkých ľudí s 
vírusom. Verím, že vedomosti a poznanie premenené do procesu vakcinácie 
budú tak ako mnohokrát predtým, pri iných pandémiách úspešné.  
Musíme však byť všetci zodpovední. Všetci a na každom poste, v pracovnom 
aj v rodinnom kruhu. 
  Zodpovedne a s nasadením sme pristúpili každý deň v roku aj na úrovni sprá-
vy mesta - tento rok museli ísť sny a vízie bokom, rok 2020 bolo o enormnom 
úsilí zvládnuť ekonomiku mesta.

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE
  Pandémia a jej dopad na ekonomiku priniesla výpadok príjmov ľudí, výpadky 
daňových príjmov miesta. Išlo o viac ako 260 000 € a stále ešte nemáme 
fi nálne zúčtovanie. V máji sme prijali opatrenia, ktoré minimalizovali okam-
žité straty. Som rada aj hrdá, že sme sa mohli oprieť aj o to, že sme v roku 
2019 zodpovedne vytvorili rezervy vo výške 109 000 €. Tu sa ukazuje, ako je 
správne nepodľahnúť rýchlym riešeniam a populizmu, ale zodpovedne riadiť 
fi nancovanie mesta a myslieť aj rezervy. A rok 2020 ukázal, že to bolo správne 
a zodpovedné rozhodnutie. A postupne sme rozpočtovou zodpovednosťou 
vytvárali fi nančný vankúš na realizáciu hlavne všetkého čo od marca súvisí 
s pandémiou. Na všetkých organizáciách mesta a pre všetkých obyvateľov 
mesta. A zabezpečili sme plynulú činnosť všetkých služieb mesta a jeho 
organizácií. Finančne sme zabezpečili starostlivosť a pomoc obyvateľom 
mesta a všetky potrebné činnosti ochrany zdravia obyvateľov mesta. Kon-
coročné výsledky ukážu, že fi nancie mesta, napriek ťažkému roku, udržíme 
v dobrom stave. 

NEZASTAVILI SME SA
  Nebol to volebný rok a predsa sme dokázali pristúpiť aj k tomu čo obyvatelia 
najviac vidia a čo potrebujú. V roku 2020 sme realizovali rozsiahle opravy 
na uliciach: Tarasa Ševčenka, Gen. Svobodu, Mládeže, 8. mája, Ľ. Štúra 
a vysprávky ďalších ulíc. Pri chodníkoch  sa realizovali kompletné opravy 
na ulici gen. Svobodu a 8.mája  a rozsiahlejšie opravy na ul. Partizánskej a 

Stropkovskej.
  Okrem rozšírenia cintorína vrátane 
chodníkov a nového osvetlenia, po-
darilo sa zrekonštruovať aj chodníky 
na hlavnom cintoríne. 
  V roku 2020 sme pokryli chodníky 
390m2 zámkovej dlažby a cca 8500 
m2 asfaltových komunikácii teda 
ciest a chodníkov. 
  Vybudovali sme detské ihrisko v lo-
kalite IBV za nemocnicou (v jari tam 
pribudne nový altánok) a s pomocou 
dobrovoľníkov (za čo im všetkým 
patrí poďakovanie) sa zrealizovalo 
nové oplotenie ihriska na Nižnom 
Svidníku, kde sme zakúpili materiál 
na oplotenie.  
  Zrealizovali sme ďalšiu fázu vý-
meny okien AB v časti kde je vlast-
níkom Mesto Svidník a kompletne 
zrealizovali rekonštrukciu zasadač-
ky mestského úradu. Podarilo sa 
získať zdroje a rekonštruovať  piedestál na centrálnom monumente mesta 
- Pamätníku čestného občana mesta arm. gen. L. Svobodu. 
  Finišujeme s projektom obnovy a vybavenia odborných učební v základných 
školách. Ide o odborné učebne, v materských školách pribudli konvektomaty v 
kuchyniach, v ZŠ 8.mája sme vymenili časť elektroinštalácie a svetlá, v ZŠ Kar-
patská majú nové linoleum na chodbách a nový kotol v školskej kuchyni. 
  K tomu všetkému sme ako zriaďovateľ fi nančne okamžite reagovali aj na 
vzniknutú haváriu na ZŠ Komenského, keď došlo k zatopeniu celej budovy 
školy. Opäť to bola nečakaná krízová situácia. Som veľmi rada, že sme po-
mohli - takmer 32 tisíc EUR z Ministerstva školstva a 50 tisíc EUR od fi rmy 
Kaufl and, ktorej chcem veľmi pekne poďakovať, že na moju prosbu reagovali 
bez zaváhania a sumou, ktorá výrazne pomohla práce v škole urýchliť. 
  Zmenili sme koncept kultúry v meste a osobitne ma teší, že občania a náv-
števníci mesta prijali nové Leto v meste. Každé jedno podujatie počas leta 
môžeme smelo hodnotiť ako vydarené - v spolupráci s rôznymi subjektami v 
meste - múzeami, SČK, CVČ, občianskymi združeniami sa podaril pripraviť 
pestrý program na celé leto. Taký program, ktorý by  pritiahol všetky kategórie 
- mladých, starších, rodiny s deťmi. 

ROK 2020 KONČÍ A IDEME ĎALEJ
 -  ROK ZODPOVEDNÝCH PRÍPRAV

  Popri organizačne náročných činnostiach súvisiacim s pandemickými opat-
reniami sme zabezpečovali a pripravovali ďalšie podklady k pripravovaným 
investíciám. Aj tu je to o zodpovednosti a to za to čo ponúkneme obyvateľom 
mesta a čo budeme mať „na stole“ aby sme mohli napredovať. Opravovať a 
rekonštruovať je treba nepretržite, ale aj hľadať možnosti budúceho rozvoja 
je našou zodpovednosťou. Chcem aby sme ako mesto mali pripravenú doku-
mentáciu na budúcu realizáciu a hľadanie zdrojov fi nancovania. 
  Preto som oslovila na spoluprácu Technickú univerzitu Košice, Stavebnú fa-
kultu pri príprave zámeru riešenia využitia dlhorozostavaného Domu kultúry
Pracujeme na protipovodňovej ochrane mesta - na toku Ladomírky so Slo-
venským vodohospodárskym podnikom, tak aby sa breh rieky stal nielen 
bezpečný ale bol aj dobrým miestom na rekreáciu pre Svidníčanov a náv-
števníkov mesta. 
  Pripravuje sa projektová dokumentácia a podkladová dokumentácia pre 
žiadosť o fi nancovanie na výstavbu nového mestského zariadenia sociálnych 
služieb. 
  Pracujeme na príprave sa projektovej dokumentácie pre cyklochodník Svid-
ník - Stropkov ako aj chodník v meste. 
  Pripravujeme dokumentáciu pre stavebné povolenie na zastrešenie klziska  
a najmä všetkých bezpečnostných prvkov vrátane prípravy cenových para-
metrov do budúcej verejnej súťaže. 
  Pripravuje sa podkladová dokumentácia pre nových 92 parkovacích miest.
Bola podaná žiadosť o NFP a čakáme na  vyhodnotenie výzvy na rekonštrukciu 
časti sídliska UTRA pri ZŠ 8. mája. 
  Bola podaná žiadosť o NFP - rekonštrukcia strechy na MŠ - zelená strecha, 
máme pripravené podklady pre celkové zateplenie budovy. 
  Pripravujeme súťaž na zhotoviteľa vyhliadkovej veže nad bývalým vlekom.
Riešime fi nancovanie rekonštrukcie ihriska pri ZŠ 8.mája s cieľom, aby podiel 
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Primátorka Svidníka Marcela Ivančová hodnotí predošlý rok 
fi nancovania mesta bol čo najmenší.
  Je pripravené fi nancovanie opravy tribúny fut-
balového štadióna. 
  Zahájili sme prípravu pre opravu už veľmi dlho 
nefunkčnej fontány na pešej zóne.
Pripravili a podali sme projekt na oplotenie cinto-
rína z 1.sv.vojny na Nižnom Svidníku.
  Osobitnou kapitolou a veľmi náročnou je odpa-
dové hospodárstvo mesta Svidník, s celou škálou 
problémov, ktoré sa k nemu viažu - urobili sme 
veľmi ťažké kroky, ktoré by musel urobiť každý 
primátor, ktorý by bol na mojom mieste. Naozaj to 
bolo nutné a robia to všetky samosprávy. Na dru-
hej strane pracujeme na modernizácii a zvýšení 
komfortu pre obyvateľov mesta Svidník. 
  Hneď ako to situácia dovolí, rozdáme obyvateľom 
v bytovkách košíky na zber bioodpadu, kompos-
tovateľné vrecká a informačný leták. Obyvateľom 
v domoch rozdáme žlté kontajnery na zber plas-
tového odpadu. Upravili sme otváracie hodiny 
zberného dvora pre Váš väčší komfort.
  Pripravili a podali sme niekoľko projektov na 
zlepšenie odpadového hospodárstva. 
  Technické služby mesta Svidník majú novú 
webovú stránku (www.tsms.sk) kde nájdete 

množstvo informácií ale aj kontakty a spôsoby 
ako nahlásiť svoje požiadavky, pripomienky 
či podnety.   
  Mesto má byť pre všetkých a je to naša  
ZODPOVEDNOSŤ za budúcu ponuku oby-
vateľom mesta, za ich podmienky pre život. 
Mnohí povedia načo, pre koho? No pre tých 
čo tu žijeme, chceme žiť a budeme žiť.  
  Milí obyvatelia a spoluobčania, 
naše mesto nás spája. Zvládli sme historicky 
najťažší rok samosprávy nášho mesta. Bol to 
rok rozhodnutí, ktoré boli dennodenne ovplyv-
nené myšlienkami na ochranu zdravia.  
  Stretnutia s občanmi, ale také „naživo“  sú 
pre mňa veľmi dôležité, sú zdrojom podnetov, 
niekedy kritiky ale aj poďakovania. Počas vo-
lebnej kampane som sľúbila, že minimálne raz 
do roka takéto verejné stretnutie usporiadam, 
tento rok to však nebolo možné. Verím, že rok 
2021 nám všetkým takéto stretnutia umožní. 
Prajem Vám, aby sme prežili lepší rok ako 
bol rok 2020. Prajem Vám pevné zdravie. 
Prajem Vám blízkosť najbližších a porozu-
menie všetkých. 

Marcela Ivančová, primátorka mesta Svidník

  Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo 
Svidníku vzniesol obvinenie za pokračovací zločin podvodu 34 
ročnému mužovi z Bratislavy, prechodne žijúcemu v Trnave.   

Podvádzal ľudí cez internetový portál

  Prostredníctvom internetu podviedol viacero osôb. Ak sa mu tieto skutky 
preukážu za vinu, hrozí mu trest odňatia slobody na tri až desať rokov. 
V júni 2019 sa telefonicky skontaktoval s 39 ročným mužom z Rimavskej 
Soboty, ktorý na internete zverejnil inzerát na kúpu motora do automobilu 
zn. Fiat. Dohoda znela, že po uhradení dohodnutej sumy 265 eur na účet 
predávajúceho, tovar bude dodaný. Kupujúci tovar doposiaľ nemá a ani 
peniaze mu neboli vrátené. 
  O mesiac neskôr sa tento Bratislavčan telefonicky skontaktoval so 46 ročným 
mužom z obce Valkovce v okrese Stropkov. Ten mal záujem zakúpiť bezpeč-
nostné pásy a airbag na osobné vozidlo zn. Suzuki. A znova boli dohodnutí, 
že po uhradení sumy, v tomto prípade išlo o 150 eur, bude tovar kupujúcemu 

dodaný. A aj v tomto prípade sa tak doposiaľ nestalo.  
Obvinený rovnakým spôsobom podviedol aj 59 ročného muža z obce Slo-
venská Ves, ktorý mal záujem o kúpu veternej clony za sedačku na kabriolet 
osobného vozidla zn. BMW. Tento kupujúci utrel škodu vo výške 100 eur.  
Ďalším podvedeným bol 29 ročný muž z obce Očkov, ktorý chcel kúpiť nádrž 
na motocykel. Sumu, ktorú uhradil predávajúcemu bola vo výške 104 eur. Ani 
on sa doposiaľ nedočkal ani tovaru a ani vrátenia peňazí. 
  Aj 44 ročná pani z Myjavy sa stala obeťou podvodníka. Myjavčanka mala 
záujem o kúpu benzínového motora na osobné motorové vozidlo zn. Opel. 
Zálohovú platbu vo výške 200 eur uhradila aj ona, no tovaru sa taktiež doteraz 
nedočkala. Obvinený muž je stíhaný na slobode. 
  Polícia opakovane apeluje na mimoriadnu opatrnosť pri kúpe či predaji 
prostredníctvom internetu, nakoľko totožnosť predávajúceho si neviete overiť. 
Nezabúdajme, že opatrnosti a obozretnosti v takýchto prípadoch nikdy nie je 
dosť.                                                                                                      (krpz)

   Od 7.1.2021 budú môcť antigénové testovanie na ochorenie 
COVID -19 absolvovať iba objednaní pacienti. Objednať sa 
môžete na stránke https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-
na-covid-19/, kde si vyberiete miesto Ag (1) NsP Svidník, dátum 
a čas, ktorý by vám vyhovoval.

Na antigénové testovanie v nemocnici je potrebné objednať sa vopred

   Na testovanie sa môžu pacienti 
objednať sami alebo obvodným 
lekárom. Mobilné odberové miesto 
nemocnice Svidník je otvorené na an-
tigénové testovanie v každý pracovný 
deň od 7.00 do 15.00 hod. Každému 
žiadateľovi je automaticky vygene-
rovaný COVID-PASS. Žiadateľ po 
absolvovaní testu nemusí čakať za 
výsledkom, po vyhodnotení odberu 
a pridaní negatívneho/pozitívneho 
výsledku je požiadavka systémom au-
tomaticky uzatvorená a generuje sa 
sms s výsledkom testovania klientovi. 
Pri pozitívnom výsledku nasleduje 
proces, ktorý už riadi RÚVZ.

   Nemocnica Svidník počas núdzové-
ho stavu vyhláseného uznesením vlá-
dy Slovenskej republiky poskytuje:  
* V lôžkovej časti ústavného zdravot-
ného zariadenia výlučne neodkladnú 
zdravotnú starostlivosť.
* Neodkladná zdravotná starostlivosť 
-  je zdravotná starostlivosť poskyto-
vaná osobe pri náhlej zmene jej zdra-
votného stavu, ktorá bezprostredne 
ohrozuje jej život alebo niektorú zo 
základných životných funkcií, bez 
rýchleho poskytnutia zdravotnej 
starostlivosti môže vážne ohroziť 
jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a 
neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje 

náhle zmeny jej správania a konania, 
pod ktorých vplyvom bezprostredne 
ohrozuje seba alebo svoje okolie.
* Neaplikuje písm. a.) tohto uznesenia 
na pacientov, ktorým 
sa poskytuje zdravotná 
starostlivosť v príčinnej 
súvislosti s liečbou on-
kologického ochorenia 
alebo pacientom, ktorým 
sa poskytuje dialyzačná 
alebo biologická liečba.
* Naďalej platí ZÁKAZ 
NÁVŠTEV.
* Potrebný doprovod k 
neodkladnému ošetre-
niu - iba jeden rodinný 
príslušník.
* Pracovníci triáže na 
vstupe do nemocnice 
Vám poskytnú prípad-
ne ďalšie informácie, 

usmernenia.
   Prosíme, rešpektujte nastavené 
opatrenia v záujme ochrany zdravia 
seba a svojich blízkych.            (bm)



12. január 2021Podduklianske novinky 14Spravodajstvo 

   Siedmich nelegálnych migrantov z Afganistanu našli v bulharskom kamióne 
v Krajnej Poľane. Jeho šofér v uplynulý piatok 8. januára ráno zastavil pri 
policajnej hliadke pri škole v spomínanej obci, ktorá tam vykonávala hliadkovú 
činnosť, a povedal, že v návese má zrejme ľudí. 
   Na miesto za pár minút prišli aj ďalšie policajné hliadky a po príchode po-
licajtov hraničnej a cudzineckej polície kamión odviedli na väčšiu odstavnú 
plochu nad obcou. Bulharský šofér smeroval z mesta Plovdiv do poľského 

Lublinu. Policajtom tvrdil, že v noci 
spal na parkovisku v Prešove a prav-
depodobne vtedy mu niekto vošiel 
do kamióna. Či šofér hovoril pravdu, 
policajti zisťujú, potvrdili však, že pri 
vstupe do Schengenu na rumunsko-
maďarskej hranici imigranti v kamióne 
neboli. Keď policajti otvorili náves, 
postupne z neho vyšlo sedem uzime-
ných mužov. Policajti im skontrolovali 
dokumenty a zistili, že sú žiadateľmi 
o azyl v Rumunsku. Slovensko 
týchto mužov vydá do Rumunska, 
teda do krajiny, kde už žiadali o azyl. 
Samozrejme, zo slovensko-poľského 
pohraničia ich policajti odviezli, aby 
s nimi mohli urobiť všetky procesné 
úkony.                                        (ps)  

Ďalší nelegálni migranti v kamióne - tentoraz v Krajnej Poľane Ďalší nelegálni migranti v kamióne - tentoraz v Krajnej Poľane 

   Na bývalého policajného prezidenta spomínali aj vo Svidníku. Na počesť 
generála Milana Lučanského, ktorý mal 30. decembra 2020 v prešovskej 
väznici spáchať samovraždu, horeli sviece aj pred budovou svidníckeho 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR. Najviac ich pribudlo v deň 
pohrebu Milana Lučanského v podtatranskej Štrbe. Pred budovou polície 

Sviece pre generála Lučanského aj pred budovou svidníckej polície 
vo Svidníku sa navyše individuálne zišlo zopár ľudí, ktorí zapálili sviece, 
chvíľu postáli, pomodlili sa a odišli. Urobili tak v čase jeho pohrebu v piatok 
8. januára o 14. hodine.     
   Na budove svidníckej polície v deň pohrebu viala čierna zástava, ktorú dal vy-
vesiť okresný policajný riaditeľ Jaroslav Suvák.                                       (ps)
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    SPOMIENKA

    SPOMIENKA

Jediné srdce na svete sme mali, 
čo dokázalo nás milovať, 

aj keby láskou vzbudiť sme ho chceli, 
neozve sa už viackrát. 

7. januára 2021 uplynulo 23 rokov, 
čo nás navždy 

opustil náš drahý otec a dedko
Vasiľ LUKÁČ zo Svidníka

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú deti Alexander a Natália a ich rodiny 

More lásky si so sebou vzal, 
hory bolesti si zanechal,

prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas, 
spomienka na Teba zostáva v nás. 

31. decembra 2020 uplynuli 2 roky, 
odkedy nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, otec, dedko a pradedko 
Štefan ČERVEŇAK z Nižnej Jedľovej

Zároveň 15. januára 2021 by sa dožil 79 rokov.

Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, dcéry Mária, 
Alena a Ingrid s rodinami 

    SPOMIENKA
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme, 

kvety položíme a pri plamienku sviečky sa za Teba modlíme. 
Čas plynie ako tichej rieky prúd, 

kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.

10. januára 2021 uplynulo 6 rokov, odkedy 
nás navždy vo veku 70 rokov opustila naša 

milovaná manželka, mamka a babka
Anna HANÁKOVÁ zo Svidníka

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
  S láskou a úctou spomínajú manžel Michal, syn 
Martina s rodinou a dcéra Iveta s rodinou 

   Situácia v školstve je pomerne 
nejasná. Na Slovensku platia prísne 
opatrenia, platí zákaz vychádzania s 
určitými výnimkami, situácia s počta-
mi pozitívne testovaných sa nemení k 
lepšiemu, no školy a ich zriaďovatelia 
sa pripravujú na návrat žiakov do 
školských lavíc. 
   „Od 11. januára 2021 budú otvorené 
materské školy pre deti zákonných 
zástupcov z kritickej infraštruktúry 
(lekári, zdravotníci, policajti, hasiči) 
a pre deti rodičov, ktorým povaha 
práce nedovoľuje pracovať z domu. 
Oznamy o prihlásení detí do MŠ od 
11. januára 2021 sú zverejnené na 
webovom sídle každej materskej 
školy. Rodičia mohli kontaktovať 
riaditeľky MŠ, alebo triedne učiteľky 
do 7. januára 2021,“ informovala PR 
manažérka mesta Svidník Kristína 
Tchirová a o situácii v školstve nám 
poskytla aj konkrétnejšie informácie.  
   „V súčasnosti je nahlásených zo 
všetkých troch materských škôl vo 
Svidníku 56 detí, ktorých rodičia sú v 
kritickej infraštruktúre alebo povaha 
ich zamestnania im neumožňuje robiť 
z domu a chceli by umiestniť detí do 
MŠ od pondelka 11. januára 2021. 
Deti z MŠ Ľ. Štúra budú od pondelka 
11. 1. umiestnené v MŠ 8. mája, takže 
v prevádzke budú 2 triedy v MŠ na Ul. 
8. mája. Jedna trieda bude otvorená 
v MŠ na Ul. gen Svobodu. Školské 
kluby detí (ŠKD) pri ZŠ vo všetkých 
troch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Svidník budú od pondelka 11. 
januára v celodennej prevádzke čiže 
od 7:30 h. do 16:00 h. V každej ZŠ 
bude v prevádzke jedna skupina ŠKD 
počas celého týždňa, aby sme vyšli v 
ústrety rodičom z kritickej infraštruk-
túry, ide predovšetkým o ročníky 1. 
- 4. ZŠ. Tento spôsob zabezpečenia 
pomoci rodičom by sa nedal bez 
empatie a ústretovosti riaditeľov, za 
čo im veľmi pekne ďakujeme. Ria-

   Mesto Svidník si uctí padlých pri oslobodzovaní Svidníka 19. januára in-
dividuálnym pietnym aktom primátorky mesta ako zástupkyne mesta. Takto 
reagovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová na naše otázky 
týkajúce sa toho, ako budú v aktuálnom období plnom rôznych opatrení 
vyzerať oslavy oslobodenia mesta Svidník. 
   „Pre verejnosť pripravujeme zverejnenie materiálov, ktoré boli zhromaž-
dené pri 75. výročí oslobodenia Svidníka. Vtedy sa zapojila do zbierania 
materiálov široká verejnosť a množstvo žiakov. Podarilo sa vytvoriť hodnotný 
a neopakovateľný súbor, ktorý zostane pre spomienku ďalším generáciám. 
Tiež spomienky vo fotografi ách, príbehoch a záznamoch z archívu budeme 
zverejňovať na webe mesta, FB profi le a IG profi le. V pláne je materiál zverejniť 
na informačných tabuliach v meste, aby cestou na prechádzku do prírody si 
mohli občania prečítať, či pozrieť kus našej histórie,“ vysvetlila Kristína Tchi-
rová s tým, že v čase zákazu vychádzania mesto nemôže organizovať, ani 
vyzývať k pokloneniu na pietnych miestach, ale prosia aspoň o spomienku v 
príbytkoch.                                                                                                (ps)  

Žiaci pokračujú vo vyučovaní z domu, 
kedy sa vrátia do škôl je zatiaľ otázne

ditelia základných škôl zabezpečili 
celodennú prevádzku ŠKD a taktiež 
aj stravovanie pre žiakov ŠKD. Pokiaľ 
ide o škôlky, doplním ešte, že doteraz 
bola v prevádzke jedna trieda na Ul. 8. 
mája, ktorú v priemere navštevovalo 
6 detí,“ informovala nás o situácii vo 
svidníckych škôlkach a školách PR 
manažérka mesta Svidník Kristína 
Tchirová. 
   Všetky základné školy v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta Svidník od 
pondelka 11. januára 2021 pokračujú 
dištančným spôsobom výučby. Od 18. 
januára 2021 by mali byť materské 
školy otvorené v plnej prevádzke, 
čiže v štandardnom režime a zároveň 
mesto plánuje obnoviť aj vyučovací 
proces pre prvý stupeň základných 
škôl a prevádzku ŠKD v ZŠ. „Pred 
týmto nástupom plánujeme pretesto-
vať zamestnancov škôl a školských 
zariadení vo svojej pôsobnosti, a to vo 
vlastnom Mobilnom odberovom mies-
te v Dome kultúry. Odberové miesto 
je v prípravnej fáze, o podrobnostiach 
budeme informovať,“ doplnila Kristína 
Tchirová s tým, že všetko závisí od 
celoslovenských opatrení, a teda to, 
či sa žiaci skutočne budú môcť vrátiť 
do školských lavíc, bude jasné možno 
už aj v priebehu tohto týždňa. Isté za-
tiaľ je, druhý stupeň základných škôl 
pokračuje v dištančnom vzdelávaní 
do 22. januára 2021. Po ukončení 
lockdownu, teda  od 25. januára 2021 
by sa mala obnoviť výučba  na 1. aj 
2. stupni základných škôl prezenč-
nou formou vzdelávania. Či to tak 
naozaj bude, sa ukáže až v priebehu 
najbližších dní. „Zároveň je potrebné 
zdôrazniť, že tieto podmienky sú 
predbežné a závisieť budú od vývoja 
situácie. Lokálne podmienky navyše 
môže zmeniť alebo upraviť Regionál-
ny úrad verejného zdravotníctva so 
sídlom vo Svidníku,“ dodala Kristína 
Tchirová.                                     (ps) 

Oslobodenie Svidníka bez ofi ciálnych osláv - 
stále platí zákaz vychádzania

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE 
Prišlo to tak nečakane,

keď sme sa dozvedeli smutnú správu o tom,
že nás v utorok 5. januára 2021 

vo veku 74 rokov navždy náhle opustil 
náš manžel, otec a dedko

Juraj VOLOCH zo Svidníka

   Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, spolu s nami 
tichú spomienku. Zároveň ďakujeme za všetky 
prejavy sústrasti. 

Smútiaca manželka Anna, 
dcéra Slávka a syn Juraj s rodinou
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SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

LEKÁRNE
JANUÁR: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohoto-
vostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
16. a 17. januára: MUDr. S. Potomová - Sov. Hrdinov 460/114 vo Svidníku.  
                             Kontakt: 054/752 53 09.
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. 

ŠRANKOVÁ, Eva Ava: 
Izabela. 
... a smrť šepká o láske. 
Bratislava, 
Fortuna Libri 2020. 233 s.
  
  Po strastiplných udalostiach, ktoré 
ovplyvnili život Izabely de Vosges, 
hlavná hrdinka prišla na to, že iba 
vášeň na vzťah nestačí. Sklamaná 
láskou, odvrhnutá milovaným mu-
žom, našla šťastie po boku toho, 
ktorý ju po celý čas oddane ľúbil. 
  Avšak osud má s ňou iné plány... 
Keď sa už zdá, že Izabelino šťastie 
sa naplnilo, že svoj život prežije s 
dcérkou a s mužom, ktorý ju nesko-
nale miluje, zasiahne ju novou kru-
tosťou. Sudba však ešte nepovedala 
posledné slovo. 
  Nájde Izabela nakoniec svoje 
šťastie? Získa si ľúbosť muža, ktorého stratila nemilosrdnou hrou osudu? 
Bude jej dopriate milovať a byť milovanou?

PAPP, Robo
  Robo Papp sa narodil 12. januára 1982 v Šali. Je slovenský spevák. V roku 
2003 naspieval v zoskupení G8 coververziu piesne skupiny Money Factor 
(pieseň pôvodne naspieval Dodo Duban) Vráť trochu lásky medzi nás. G8 
tvorili: Igor Timko, Vratko Rohoň, Peter „Kuko“ Hrivňák, Miho Hladký, Robo 
Papp, Rasťo Kopina, Mário „Kuly“ Kollár a Martin Máček. Robo Papp získal 
ocenenie v roku 2000 za Objav roka - Slávik. Najlepšia pieseň mladého inter-
preta je skladba Vatikánska mena. Robo tvoril pár s Evou Lučeničovou dlhých 
pätnásť rokov. Z ich vzťahu vzišla dcéra Isabella a mnohí ich považovali za 
dokonalú rodinku. Skutočnosť však bola, žiaľ, iná a Robo s Evou sa rozišli v 
septembri 2015. V súčasnosti je znova šťastne ženatý s Veronikou, s ktorou 
má syna Leonarda.

BREZÁNY, Štefan Atila (11.1.1909-10.5.1992)  
  Slovenský básnik. Narodil sa v Kláštore pod Znievom. Bol spoluzakladateľom 
literárnej skupiny Postup a spoluredaktorom rovnomenného časopisu. V peri-
odikách a zborníkoch publikoval básne sociálneho ladenia a prírodnej lyriky, 
ktoré sú zastúpené aj v prvých dvoch zbierkach Krvavé kulisy a Dom v ceste. 
V druhom tvorivom období po 30 rokoch sa prihlásil zbierkami a bibliofíliami 
intímnej lyriky s autobiografi ckými prvkami. 
  V nich sa vyznáva z blízkeho vzťahu ku kysuckému kraju a jeho ľudu: Moje 
Kysuce, Stanica slova, Čistá obloha, Rodisko, Rovnováha, Biela cesta a iné. 
Výsledky regionálneho bádania sústredil v biografi ckom slovníku Dejatelia 
Kysúc v kultúre, umení a vede. 

- Vieš čo, drahý?
- Nie. Čo má byť?

- Vôbec ma to neprekvapuje. 
Ty nikdy nič nevieš!

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

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Drahí veriaci, počas obmedzenia verejných bohoslužieb sme s vami prostred-
níctvom 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 zdravotníctva 
SR bez účasti veriacich.
   Utorok 12.1.: 7:00 + z rod. Blichovej a Kokuľovej, Streda 13.1.: 17:00 + Anna, 
Michal, panychída, Štvrtok 14.1.: 7:00 + Mária, Piatok 15.1.: 17:00 Za zdravie 
a Božie požehnanie pre rodinu Boršovskú, Sobota 16.1.: 7:00 Za zdravie a 
Božie požehnanie pre Helenu Kandravú, Nedeľa 17.1.: 9:00 Za farnosť. 

Sála Kráľovstva - Jehovovi svedkovia 
   Počas mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu sa nekonajú 
zhromaždenia Jehovových svedkov v sále Kráľovstva na Ul. Festivalovej, č. 
2042, ale prebiehajú formou videokonferencie, a to každý štvrtok o 18.00 
a nedeľu 9.30 hod. Na týchto zhromaždeniach sa môžete dozvedieť akým 
spôsobom sa Boh spolu s Ježišom o nás starajú aj v dnešnej dobe. Môžete si 
pozrieť aj webovou stránku www.jw.org, kde je možné si on-line čítať Bibliu a 
nájsť veľa užitočných rád čo sa týka rodiny aj iných životných situácií. Sú tam 
tiež zaujímavé videá o ľuďoch, ktorí pochádzajú z rôzneho prostredia a ktorí 
našli pravé šťastie. Niektorí z nich sú vysoko kvalifi kovaní odborníci a vedci, 
iní boli predtým závislí od drog alebo boli vo väzení, ale zmenili svoj život.
Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie údaje 
získate na tel. čísle 0918 178 485.

   69-ročný Ján Noga z Cerniny je stále nezvestný. Pripomeňme, že na Štedrý 
deň teda 24. decembra 2020 okolo 19. hodiny odišiel od dcéry vo Svidníku 
domov do Cerniny, no odvtedy o ňom príbuzní nemajú žiadnu správu. Do-
mov nedošiel, jeho havarované auto sa našlo na lúke pri riečke Radomka za 
Fučíkovou ulicou v Giraltovciach 26. decembra. Odvtedy po Jánovi Nogovi 
pátrali policajti, hasiči - profesionálni i 
dobrovoľní, špeciálni pátrací tím, de-
siatky dobrovoľníkov, ale, samozrejme, 
aj blízka rodina. Po Jánovi Nogovi sa 
však akoby zľahla zem. Naposledy 
ho zachytila bezpečnostná kamera 
v Giraltovciach, a to 24. decembra 
krátko po 23. hodine v centre mesta 
pri známom červenom obchodnom 
dome. Polícia potvrdila, že vykonáva 
všetky potrebné úkony, no žiadne 
bližšie informácie o nezvestnom k 
dispozícii nemajú. 
   Ak o ňom máte akúkoľvek informáciu, 
volajte, prosím, policajnú linku 158. 

(ps)   

Ján Noga z Cerniny je stále nezvestný
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