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  Hneď dve nákupné centrá by mali vyrásť vo Svidníku. Pôvodné 
plány oboch investorov sa síce aj vzhľadom na pandémiu koro-
navírusu menia, no tvrdia, že záujem stavať a teda investovať 
vo Svidníku, majú. 

Ako to vyzerá s plánmi na výstavbu 
dvoch nákupných centier vo Svidníku?

  PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová nás informovala, že pokiaľ 
ide o zámer výstavby nákupného centra na Stropkovskej ulici, konkrétne pri 
kruhovom objazde v blízkosti Duklastave, na ploche v smere do Stropkova po 
pravej strane, prebieha proces zmeny Územného plánu mesta Svidník. „Mo-
mentálne prebieha zapracovanie pripomienok do ÚPN, po jeho ukončení 
bude predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu vo Svidníku,“ 
vysvetlila Kristína Tchirová, no a my sme o bližšie informácie požiadali zástupcu 
investora Radoslava Čačka zo spoločnosti KLM real estate. 
  „Projektovou kanceláriou Urban Studio bola vypracovaná dokumen-
tácia k zmenám a doplnkom Územného plánu mesta Svidník. Následne 
prebehlo ich prerokovanie v zmysle stavebného zákona a momentálne 
prebieha zapracovanie došlých pripomienok. 
  To nejaký čas trvá, keďže dotknutých strán je pomerne dosť. Po zapra-
covaní všetkých pripomienok do dokumentácie a vyjadrení Okresného 
úradu v Prešove nás čaká schvaľovanie zmien a doplnkov Územného 
plánu v Mestskom zastupiteľstve vo Svidníku,“ zopakoval vlastne infor-
mácie zo svidníckeho Mestského úradu Radoslav Čačko s tým, že by sa tak 
mohlo stať v jari tohto roku. 
  „V prípade schválenia zmien a doplnkov Územného plánu mesta 
sa potom môžeme pustiť do dokončenia projektovej dokumentácie, 
procesu EIA (posudzovanie vplyvu na životné prostredie) a následne 
do ostatných úkonov, ktoré povedú k vydaniu stavebného povolenia. 
Samotný proces výstavby by sme chceli rozbehnúť ešte pred koncom 
roku 2021, termín kolaudácie a otvorenia nákupného centra pre verejnosť 
odhadujem niekedy na prelom jari a leta 2022,“ uzavrel Radoslav Čačko 
zo spoločnosti KLM real estate. 
  Druhým nákupným centrom je to, ktoré by malo vyrásť na priestranstve po 
niekdajších rómskych bytovkách na Goldbergerovej ulici vo Svidníku, teda 

priamo v centre mesta. „Firma z dôvodu trvania mimoriadnej situácie spo-
jenej s pandémiou COVID-19 požiadala o predlženie lehoty na splnenie 
podmienok podľa zmluvy do konca roku 2021,“ informovala nás PR ma-
nažérka mesta Svidník Kristína Tchirová a zástupca investora Michal Majdák 
to vysvetlil bližšie. „Momentálne nie je doba na to, aby sa nám podarilo 
zabezpečiť tú správnu synergiu jednotlivých prevádzok, ktoré by mala 

byť v našom nákupnom centre. Celkovo je to tak, že nové 
projekty stoja, mnohé prevádzky doslova krvácajú, preto 
aj my zaostávame za našimi pôvodnými plánmi. 
  Chcem však povedať, že sme do toho investovali nemalé 
peniaze na to, aby sme sa toho všetko vzdali, preto náš 
plán platí. Akonáhle sa situácia zmení, tak sa pustíme do 
výstavby, dúfam v stabilizáciu situácie ohľadom koro-
navírusu a opatrení. Ak sa tak stane, tak ešte v priebehu 
tohto roka 2021 by sme naše centrum radi postavili,“ 
zdôraznil Michal Majdák. 

 (ps)
Samotný proces výstavby tohto nákupného centra smerom na Stropkov by chceli 
rozbehnúť ešte pred koncom roku 2021. Termín kolaudácie a otvorenia nákupného 
centra pre verejnosť odhadujú niekedy na prelom jari a leta 2022

Výstavbu nákupného centra na Goldbergerovej ulici v centre Svidníka 
ovplynila aj situácia spojená s pandémiou COVID-19. Akonáhle sa situácia 
zmení, pustia sa do výstavby...   
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  Na list z konca novembra odpovedala v polovici januára. Primá-
torka Svidníka Marcela Ivančová spolu s primátorom Stropkova 
Ondrejom Brendzom adresovali v závere novembra minulého 
roku list ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej.

Ministerka spravodlivosti po mesiaci a pol odpovedala primátorom 
Čo napísala o svidníckom súde? Je ohrozená aj prokuratúra?

  V liste nesúhlasili s plánom minister-
stva zrušiť Okresný súd vo Svidníku 
a pričleniť ho pod Okresný súd vo 
Svidníku. Okrem iného položili v liste 
samotnej ministerke spravodlivosti 
viacero otázok. Mária Kolíková im 
odpovedala minulý týždeň, kedy bol 
list z ministerstva odoslaný primátorke 
Svidníka a primátorovi Stropkova. 
Podľa dostupných informácií zdvo-
rilostný list obsahuje prílohu, no a v 
nej sú uvedené odpovede ministerky 
Márie Kolíkovej na konkrétne otázky. 
Nám sa odpovede ministerky spra-
vodlivosti podarilo získať a vyberáme 
z nich. 
  Marcela Ivančová a Ondrej Brendza 
ministerke písali, že pri tvorbe súdnej 
mapy ministerstvo vychádzalo z 
časovej dostupnosti. „Avšak časová 
dostupnosť zo severnejších častí 
do Vranova nad Topľou je aj nad 
vami stanovený limit. V mnohých 
prípadoch je nutnosť dokonca viac-
násobného prestupovania. Zároveň 
pripomíname, že pre obyvateľov obcí 
bude po Svidníku a Bardejove Vranov 
nad Topľou tretím mestom, kde budú 
vybavovať úradné záležitosti. Ne-
prehodnotíte teda zachovanie súdu 
vo Svidníku?“
  Ministerka v odpovedi priznala, že 
menej obvodov môže v niektorých 
prípadoch znamenať nutnosť dochá-
dzať, aj na väčšie vzdialenosti oproti 
súčasnému stavu, a teda aj zvýšenú 
námahu účastníkov konania. „Refor-
ma súdnej mapy má však podľa nej 

docieliť rýchlejšie, kvalitnejšie a pred-
vídateľnejšie rozhodnutie súdu pre 
občana. V tomto kontexte je dostup-
nosť rýchleho a kvalitného rozhodnu-
tia dôležitejšia ako fyzická dostupnosť 
súdu, ktorý občan navštívi priemerne 
raz za život,“ odpovedala ministerka, 
podľa ktorej ponechanie OS Svidník 
ako samostatného súdneho obvodu 
by neumožnilo špecializáciu sudcov 
v hlavných súdnych agendách, ktorá 
je hlavným cieľom reformy súdnej 
mapy, čo bolo dôvodom zväčšenia 
súdneho obvodu. 
  Pre návrh sídla Hornozemplín-
skeho obvodu (buď Svidník alebo 
Vranov nad Topľou) ministerstvo 
podľa odpovede robilo simulačné 
prepočty toho, keď by každý občan 
vycestoval z centra svojej obce (po 
ceste) k budove súdu. „Pri prepočtoch 
osobnej dopravy po cestnej sieti v 
prípade Svidníka by občan Horno-
zemplínskeho obvodu musel prejsť v 
priemere 39,38 km a trvalo by mu to 
35,59 minút, v prípade Vranova nad 
Topľou by musel prejsť v priemere 
26,13 km za 24,24 minút. Z rovnakých 
prepočtov tiež vyplýva, že dostupnosť 
budovy súdu vo Vranove nad Topľou 
je po cestnej sieti najviac 73,84 km za 
67,73 min. (obec Šarbov).“ 
  Mária Kolíková priznala, že zvažo-
vali aj začlenenie OS Svidník k OS 
Bardejov. „K Vranovu nad Topľou sme 
sa nakoniec priklonili kvôli tomu, že 
ide o väčšie mesto (vyjadrené ako 
súčet počtu bývajúcich a do zamest-

nania dochádzajúcich obyvateľov) a 
zároveň dostupnejšie pre všetkých 
obyvateľov časovo a v počte najaz-
dených kilometrov ako mesto Svidník, 
s vyšším stupňom hierarchizácie, čo 
predpokladá lepšiu vybavenosť pre 
návštevníkov a podobne.“ 
  Ďalším dôvodom bola podľa mi-
nisterky spravodlivosti možnosť 
využitia budovy súdu OS Svidník ako 
pracoviska navrhovaného sídelného 
súdu Vranov nad Topľou, ako pre 
obyvateľov obvodu OS Svidník, tak 
aj pre obyvateľov okresu Stropkov. 
Pre viac informácií ministerka pri-
mátorov odkázala na aktualizovaný 

materiál Odporúčania pre tvorbu 
novej súdnej mapy zverejnený na 
stránke ministerstva. „Zároveň vás 
chceme ubezpečiť, že ministerstvo 
uprednostňuje zachovanie budov 
súčasných súdov v zlúčených súd-
nych obvodoch ako pracovísk mimo 
navrhovaných sídiel nových obvodov 
na prechodné obdobie, aby sa overila 
účelnosť ich existencie po zavedení 
špecializácie. Rozhodnutia o spôsobe 
využitia týchto pracovísk budú usku-

točnené v spolupráci s predsedami 
nových súdnych obvodov. 
  Budú závisieť napríklad od kapacity 
existujúcich budov a počtov sudcov 
rozdelených podľa jednotlivých špe-
cializácií. Úlohou predsedov nových 
súdnych obvodov bude po diskusii 
so sudcami a justičným personálom 
vypracovať rozvrh práce a rozdeliť 
sudcov do špecializácií tak, aby na 
danom mieste bola situácia stabili-
zovaná. Okrem zachovania pracovísk 
súdov mimo navrhovaných sídiel 
reforma predpokladá aj možnosť 
„dochádzania súdu za klientom,“ čo 
nakoniec umožňuje aj súčasná práv-
na úprava. Pracoviská mimo sídla 
súdu tak budú buď len dočasné, a to 
do momentu kým nebudú vytvorené 
podmienky pre riadny výkon súd-
nictva v sídle súdu alebo sa ukáže, 
že má zmysel aj trvalé pracovisko,“ 
zdôraznila v liste primátorom Mária 
Kolíková a zároveň ich ubezpečila, že 
sa dôsledne zaoberajú všetkými pod-
netmi, otázkami a návrhmi. „Ak budú 
pripomienky v prospech súdnej mapy 
ako celku, zohľadníme ich po ukonče-
ní medzirezortného pripomienkového 
konania,“ podotkla ministerka. 
  Primátorka Svidníka Marcela Ivan-
čová a primátor Stropkova Ondrej 
Brendza ministerke ďalej písali, že 
zmena súdnej mapy sa môže dotknúť 
aj fungovania polície a prokuratúry v 
regióne. „Prečo ste pri tvorbe súdnej 
mapy nebrali do úvahy sociálne 
hľadisko a možný následný úpadok 
regiónu?“ položili ministerke otázku. 
„Reforma prihliada na sociálne aspek-
ty, zraniteľné skupiny a citlivé agendy 
a predpokladá, okrem zachovania 
pracovísk súdov mimo navrhovaných 
sídiel na prechodné obdobie alebo 
natrvalo, aj možnosť „dochádzania 
súdu za klientom,“ čo nakoniec 
umožňuje aj súčasná právna úprava. 
Navyše už súčasná právna úprava 
zakladá účastníkom konania nárok 
na preplácanie niektorých výdavkov a 
nákladov spojených s procesom. Fun-
govanie polície sa viaže k okresom a 
je v kompetencii Ministerstva vnútra 
SR. Zmena súdnej mapy neznamená, 
že sa musí meniť štruktúra prokura-
túr. Zmena sústavy prokuratúry je 
v zásade v kompetencii Generálnej 
prokuratúry SR. 
  Ministerstvo nemení sústavu pro-
kuratúry, ale „odpája“ ju od sústavy 
súdov. Niet racionálneho dôvodu na 
to, aby sa sústava prokuratúry vždy a 
za každých okolnosti stotožňovala so 
sústavou súdov,“ uzavrela v prílohe 
svojej odpovede primátorom Svidníka 
a Stropkova ministerka spravodlivosti 
Mária Kolíková.                          (ps) 
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  Ohľadom súdu nič nové. Aj takto možno stručne zhodnotiť 
situáciu ohľadom snáh o zachovanie Okresného súdu vo Svid-
níku. Vyplýva to z informácií, ktoré sa nám v závere uplynulého 
týždňa podarilo získať. 

S ministerkou Máriou Kolíkovou sa nestretli 
primátori z regiónu a ani okresný prednosta

  O odpovediach ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej primátorke Svidníka 
Marcele Ivančovej a primátorovi Stropkove Ondrejovi Brendzovi píšeme v 
samostatnom príspevku. Marcela Ivančová pre naše noviny zopakovala svoje 
už skoršie vyjadrenia, že reforma súdnej mapy a z toho plynúce zníženie 
počtu okresných súdov, ktoré sa dotkne aj svidníckeho súdu je materiálom, 
ktorý pripravilo Ministerstvo spravodlivosti a teda je zásahom do organizácie 
štátnych orgánov. „Ako primátorku mesta ma veľmi mrzí, že k tejto refor-
me sa navrhovateľ - vláda - nedal vyjadriť predstaviteľom miest a obcí 
v okrese Svidník a aj Stropkov. Aj keď som presvedčená, že „záchrana“ 
súdu je hlavne agenda predstaviteľov vládnych politických strán v okre-
se, urobila som spolu s primátormi mnohé kroky - apelačný list, ktorý 
vysvetľoval negatívny dopad prijatia všetkých zmien spolu s podpismi 
primátorov a starostov  z oboch okresov a so žiadosťou o stretnutie, 
ako aj uznesenie poslancov MsZ Svidník, ktorí tiež deklarovali nesúhlas 
s pripravovanými zmenami.“ 
  Primátorka Svidníka priznala, že ministerku Kolíkovú viackrát žiadali o stret-
nutie, ale doteraz sa neuskutočnilo, zatiaľ nemajú ani ofi ciálnu odpoveď. My 
však odpoveď ministerky Márie Kolíkovej máme k dispozícii a ako sme už 
uviedli, jej vyjadrenia publikujeme v samostatnom príspevku. „Zvolala som 
stretnutie predstaviteľov vládnych politických strán v okrese Svidník 
a apelovala som na to, aby tlmočili náš nesúhlas vo svojich stranách, 
svojim ministrom a poslancom  a pomohli zvrátiť tento stav. Je to v ich 
politických rukách. Mesto Svidník, Stropkov, Giraltovce, všetky obce 
oboch okresov im budú vo všetkých krokoch nápomocné,“ zopakovala 
doterajšie kroky primátorka Svidníka. 

  Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov Ministerstvo spravodlivosti v 
decembri 2020 predložilo na medzire-
zortné pripomienkové konanie, ktoré 
bude trvať do 31.1.2021. 
  Prednosta Okresného úradu vo Svid-
níku Michal Iľkanin nás informoval, 
že sa na sklonku roka znovu stretol s 
viacerými poslancami NR SR a ozrejmil 
im aktuálnu situáciu. „Informoval som 
ich, že pripravujeme materiál, ktorý 
im pomôže argumentovať a uvedie 
ich do celého problému v danej veci. 
Keďže stretnutie s ministerkou stále 
neprebehlo, je to momentálne na 
poslancoch, aby v tomto smere na 
ministerku tlačili. 
  Materiál majú kompletne vypraco-
vaný, ktorý obsahuje celý prehľad 
súdu od histórie po súčasnosť s 
vecnými argumentmi, prečo Okres-
ný súd vo Svidníku zachovať. V 
súčasnosti evidujem viacero ini-
ciatív, ktoré smerujú na záchranu 
Okresného súdu vo Svidníku, ktoré 
vítam. Okrem iniciatívy z miestnej 
štátnej správy, samosprávy, okres-
ného súdu sa pridal aj podnikateľský sektor, ktorý rovnako nesúhlasí 
s návrhom novej súdnej mapy a petičným spôsobom vyjadruje svoje 
stanovisko,“ vyjadril sa pre naše noviny okresný prednosta Michal Iľkanin. 

 (ps)  

   V Nemocnici arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku patriacej do siete nemocníc 
Svet zdravia začali od 12. januára pomáhať aj traja kňazi Košickej arcidie-
cézy. 
   Kňaz Andrej Spišák pôsobiaci vo farnosti Breznica, Miloš Jalčák z farnosti 
Svidník a Dominik Adamčík zo Stropkova vypomáhajú priamo pri lôžkach 
pacientov. 
   Pôsobia na oddelení vnútorného lekárska a pomáhajú aj pri administratíve 
v rámci mobilného odberového miesta. Pacienti svidníckej nemocnice už len 
samotnú prítomnosť kňazov oceňujú, najmä pre duchovný rozhovor. Za túto 
službu v nemocnici im patrí veľký obdiv a srdečná vďaka. Túto službu pre 
nemocnicu by mali kňazi vykonávať do skončenia lockdownu vyhláseného 
rozhodnutím vlády SR.
   Aktuálne je na COVID lôžkach vo svidníckej nemocnici hospitalizovaných 
23 pacientov, z toho dvaja potrebujú podporu umelej pľúcnej ventilácie a 18 
kyslíkovú liečbu.                                                                                         (jf)

Traja rímskokatolícki kňazi pomáhajú vo svidníckej nemocnici Traja rímskokatolícki kňazi pomáhajú vo svidníckej nemocnici 
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  Z metropoly na vidiek. Poriadne dlhú cestu absolvovali dve 
donedávna plne vybavené a v Bratislave životy zachraňujúce 
vozidlá. Aj u nás, na opačnom konci republiky však budú po-
máhať. Nateraz hlavne v boji s pandémiou.  

Slovenský Červený kríž v okresoch Svidník a Stropkov 
získal dve ojazdené sanitné vozidlá

  Pre bratislavských záchranárov už boli nadbytočné, no pre ľudí na severový-
chode Slovenska veľmi dôležité. Také sú dve dvanásťročné vozidlá, ktoré od 
stredy 13. januára budú brázdiť iné než tie bratislavské cesty. „Budú jazdiť po 
dedinách, ktoré sú v našich okresoch a budú slúžiť našim obyvateľom,“ 
vysvetlil riaditeľ Územného spolku Slovenského Červeného kríža pre okresy 
Svidník a Stropkov Slavomír Sakalik. 
  Práve on má najväčšiu zásluhu na tom, že sa dve sanitné vozidlá pre potreby 
červenokrižiakov v okresoch Svidník a Stropkov podarilo získať. 
  Snažil sa o to cez vrcholových predstaviteľov SČK a ďalších niekoľko mesia-
cov, v konečnej fáze prispel aj samotný minister zdravotníctva, ktorého Slavo-
mír Sakalik o pomoc požiadal cez prednostu Okresného úradu v Stropkove 
Petra Harvana. Po rokoch služby v bratislavskej záchranke tak dve sanitné 
vozidlá teraz budú slúžiť červenokrižiakom v okresoch Svidník a Stropkov. 
„Tieto sanitky sú tu aj pre okres Stropkov, aj pre okres Svidník a som 
rád, že budú môcť pomáhať ľuďom v tomto čase,“ povedal stropkovský 
okresný prednosta Peter Harvan.
  Do Svidníka a Stropkova sanitky dorazili v utorok 12. januára a v stredu 13. 
januára ich ešte upravovali tak, aby bola jasná ich príslušnosť k červenému 
krížu. Doplnené o potrebný materiál následne vyrazili na cesty. „V sanitnom 
vozidle bude sedieť odberný tím, ktorý bude vyslaný do dediny, kde bude 
dopredu dohodnutý čas so starostom,“ ozrejmil Slavomír Sakalik to, ako 
to vlastne bude pri využívaní dvoch sanitiek vyzerať. 

  Podľa šéfa svidníckeho Územného spolku Slovenského Červeného kríža 
je teraz prioritou testovanie. „Tieto sanitky naozaj budú slúžiť hlavne na 
to, aby boli otestovaní ľudia vo vzdialenejších obciach, kde nie je za-
bezpečená autobusová doprava,“ podotkol prednosta Okresného úradu 
v Stropkove Peter Harvan. Okrem doplnku k doterajším piatim odberným 
miestam v regióne Svidníka a Stropkova sa na tieto vozidlá spoliehajú aj pri 
avizovanom celoplošnom testovaní. Vyhnú sa tak problémom s nedostatkom 
zdravotníkov hlavne pre malé obce. „Áno, počas toho celoplošného testo-
vania tie malé dediny by sme mohli zabezpečovať my pomocou týchto 
dvoch sanitných vozidiel,“ potvrdil Slavomír Sakalik a doplnil ho Peter 
Harvan. „Do danej obce príde mobilný odberný tím na tejto sanitke, kde 

sa vlastne v určenom čase, dajme 
tomu počas hodiny alebo dvoch, 
pretestuje zhruba 50 až 100 obča-
nov, keďže obcí s takýmto počtom 
obyvateľov je v našom okrese, ale 
aj v okrese Svidník, veľa.“ 
  Prioritne teda na testovanie, no Čer-
vený kríž v okresoch Svidník a Strop-
kov tieto, síce staršie, no spoľahlivé 
autá využije aj pri plnení ďalších 
svojich úloh. „Sú vybavené tak, ako 
my to potrebujeme, keď to všetko 
pominie, tá celá pandémia, tak 
budú slúžiť k našim činnostiam, 
kde chodíme na rôzne zdravotné 
dozory, ale napríklad aj na rôzne 
ukážky deťom, proste prilákať ich 
možno aj k tomu záchranárstvu,“ 
uzavrel riaditeľ Územného spolku 
SČK so sídlom vo Svidníku Slavomír 
Sakalik. 

(ps) 

Riaditeľ Územného spolku SČK vo Svidníku Slavomír Sakalik a pred-
nosta Okresného úradu v Stropkove Peter HarvanSanitky budú pomáhať pri avizovanom celoplošnom testovaní
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  Zber kuchynského odpadu sa pomaly rozbieha aj vo Svidníku. 
Samospráva nabáda ľudí nielen k separovaniu odpadu, ale aj 
spomínaného odpadu z kuchyne. V skratke sa nazýva BRKO, 
teda Biologicky Rozložiteľný Kuchynský Odpad. 

Svidníčania začínajú zbierať kuchynský odpad 
- v bytoch majú pomôcť špeciálne nádoby

  Svidník zakúpil 3 100 nádob s objemom 10 litrov a počas minulého týždňa 
ich pracovníci Technických služieb postupne doručovali jednotlivým bytovým 
spoločenstvám či vchodovým dôverníkom, aby tie nádoby mohli Svidníčania 
využívať. Spolu s nádobami každá domácnosť žijúca v bytovom dome dostala 
aj balíček desiatich rozložiteľných vrecúšok na kuchynský odpad. „Tých de-
sať vrecúšok by malo jednej domácnosti vystačiť na dva až tri mesiace, 
samozrejme, v závislosti od toho, ako často a veľa rodina varí,“ vysvetlil 
riaditeľ Technických služieb mesta Svidník Lukáš Dubec. 
  Spolu so špeciálnou nádobou a rozložiteľnými vreckami každá svidnícka 
domácnosť v bytovkách a panelákoch dostala aj letáčik, ktorý presne informuje 
o tom, čo patrí a čo nepatrí do kuchynského odpadu a takisto aj informácie o 
tom, ako s kuchynským odpadom nakladať. 
  Špeciálne nádoby i rozložiteľné vrecká by pre ľudí žijúcich v panelákoch 
boli zbytočné, keby k týmto kontajnerom nepribudli aj hnedé na biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad. Inak by ho Svidníčania nemali kam hádzať. 
Postupne preto už aj pri svidníckych panelákoch pribúdajú aj hnedé kontajnery 
označené nápisom Bioodpad. 
  Hoci podľa niektorých Svidníčanov sú kontajnery malé, riaditeľ Technických 
služieb mesta Svidník Lukáš Dubec to odmietol. „Aby sme minimalizovali 
hlodavce, tak tie 120 a 240 litrové nádoby sú lepšie uzatvárateľné ako 
tie 1100 či 660 litrové,“ ozrejmil Lukáš Dubec. Svidník si podľa neho zobral 
príklad z Rakúska, Talianska či Francúzska. Tam to vraj funguje podobne. 
  Šéf svidníckych Technických služieb zároveň odmietol, že by ľuďom 
kuchynský odpad v takýchto nádobách spôsoboval v bytoch zápach. „To 
kompostovateľné vrecúško je z kukuričného škrobu, čiže on dýcha a 

presúša ten kompost, 
čiže ten zápach by sa 
mal minimalizovať.“ 
  Hnedých kontajnerov 
na kuchynský bioodpad 
zatiaľ v meste podľa 
domácich veľa niet, no 
mali by stačiť. Tak to as-
poň stanovujú prepočty. 
Samospráva je však 
pripravená reagovať 
rýchlo. Ak niečo chcú od 
ľudí, musia byť rovnako 
ústretoví. „Určite kon-
tajnery podľa potreby 
budeme dopĺňať,“ do-
dal riaditeľ Technických 
služieb mesta Svidník 
Lukáš Dubec, podľa 
ktorého sú predbežne 
dohodnutí, že vyvážať 
kuchynský odpad od 
panelákov budú zatiaľ 
každé dva týždne, ne-
skôr je možné, že inten-
zitu vývozu by stanovili 
raz do týždňa. 

(ps)

Svidník zakúpil 3 100 nádob s objemom 10 
litrov a počas minulého týždňa ich pracovníci 
Technických služieb postupne doručovali jed-
notlivým bytovým spoločenstvám či vchodovým 
dôverníkom
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  Prežívajú zvláštne a navyše ťažké obdobie. Najprv si to vy-
skúšali v jari, aby potom v jeseni do toho naplno vhupli opäť. 
Školáci žijú dobu, akú sme tu ešte nemali, a hoci celý vlaňajší 
rok i doterajšieho obdobie tohto roka je pre každého z nás úplné 
iné a náročné, pre školákov istotne zvlášť. Učiť sa z domu dá 
zabrať, byť bez kamarátov tiež. Osobitne náročnejšie to majú 
žiaci druhého stupňa základných škôl. My sme preto niektorých 
školákov, žiakov druhého stupňa oslovili a pýtali sme sa ich, ako 
toto „koronové“ obdobie, keď sa od polovice októbra opäť učia 
len z domu, zvládajú. 

Školáci sa s nami podelili s tým, ako zvládajú „koronové“ obdobie doma

TIMEA PALIGOVÁ:
 „CHÝBAJÚ MI HLAVNE KAMARÁTKY“

  Žiačka 8. ročníka Zá-
kladnej školy na Komen-
ského ulici vo Svidníku 
Timea Paligová z Kurim-
ky nám povedala: „Toto 
obdobie je veľmi ťažké 
a náročné. Chýbajú mi 
hlavne kamarátky. Aj keď 
si píšeme a vidíme sa na 
online hodinách, predsa 
len v škole sme zažili viac 
zábavy. Počas bežného 

dňa vstávam na online hodiny a učím sa. Je naozaj zvláštne, že ešte minulý 
rok som vstávala do školy a tento rok vstávam k počítaču. Učenie pri počítači 
zvládam dobre, aj keď je to iné ako v škole. 

Keďže teraz som viac doma, takmer každý 
deň chodím s kamarátkou navštevovať naše 
zvieratá - kone. Obľúbila som si ich počas tohto 
obdobia, ktoré nie je práve najlepšie.“

PAULA OLEJÁROVÁ: 
„CHÝBA MI ŠKOLA, ALE AJ SPOLUŽIACI“
  Žiačka 8. ročníka Základnej školy na Kar-
patskej ulici vo Svidníku Paula Olejárová nad 
našimi otázkami dlho nerozmýšľala. „Škola? 
Chýba mi. Hlavne zábava so spolužiakmi.   

  Učenie doma je určite iné ako v škole. Môj deň zbehne veľmi rýchlo. Doobeda 
sa učím a poobede sa venujem mojim domácim miláčikom, s ktorými trávim 
v tomto období veľa voľného času. Skúšam aj veľa nových veci. Pečiem, 
varím a skúšam zaujímavé recepty. Málo z môjho voľného času trávim aj pri 
seriáloch. Dúfam že sa táto situácia čo najskôr zlepší a prajem všetkým, aby 
bol rok 2021 lepší ako ten predošlý.“

BRANISLAV SKASKO: 
„OKREM ŠKOLY 

MI CHÝBA AJ VOLEJBAL“ 
  Žiak 9. ročníka Základnej školy na Ulici 
8. mája vo Svidníku Branislav Skasko je 
volejbalista a k tomu, ako zvládla obdo-
bie bez školy a volejbalu nám povedal: 
„Súčasná COVID situácia nám zatvorila 
školy a nielen školy, ale aj telocvične, 
haly a športoviská. Vyučovanie prebieha 
dištančne, aj to je riešenie na krátky čas, 
ale keďže sme už dlho doma, začína mi 
chýbať škola a spolužiaci. 
  Učenie ako také zvládam celkom dobre, 
ale rád by som sa znova učil v škole. 
Byť doma pre mňa má jedinú výhodu, že 
nemusím ráno skoro vstávať. Chýba mi 
celodenný režim, ako škola, tréning (keď-
že hrám volejbal) a obyčajné stretnutia s 
kamarátmi. Som deviatak, rozhodujem sa 
o strednej škole a uvedomujem si, že nemôžeme tráviť posledné mesiace so 
spolužiakmi  a učiteľmi. Dúfam, že sa situácia zlepší a čoskoro sa vrátime do 
školy a do bežného života.“

DANIELA GAJDOŠÍKOVÁ: „CHÝBAJÚ MI AJ STARÍ RODIČIA“
  Žiačka 9. ročníka Základnej školy na Ulici 8. mája vo Svidníku Daniela Gaj-
došíková sa s nami takisto podelila o svoje postrehy.
„Môj deň začína vždy rovnako, vstanem okolo 8. hodiny, naraňajkujem sa a 
začnem sa pripravovať na online hodinu. Niekedy mám jednu hodinu za celý 
deň, inokedy tri a skončím okolo jednej poobede. Naobedujem sa a prichá-
dza učenie na ďalší deň. Vždy ku večeru sa snažím byť s rodičmi alebo sa 
venovať iným veciam, napríklad pozrieť fi lm, prečítať knihu atď. Učenie nie je 
náročné a online hodiny mi to veľmi uľahčujú, keďže sa nám aspoň takouto 
formou snažia to vysvetliť. Sú predmety, ktoré by som bez pomoci rodičov 
nezvládla, ale zatiaľ som sa vždy vedela nejako vynájsť. Byť doma mi ani tak 
nevadí, skôr mi chýbajú kamarátky a to, že nemôžem chodiť von. Predsa len 
bola som zvyknutá ísť vonku aspoň raz do týždňa a zrazu sa stalo, že som 
dva týždne nevyšla z bytu. 
  Chýbajú mi starí rodičia, ktorých nenavštevujeme tak ako predtým. Chýbajú 
mi spolužiaci, lebo online hodiny nám nevynahradia úplne všetko. Doma robím 
všetko, čo sa dá. Vždy si niečo nájdem, keď sa naučím, tak si pozriem seriál 
alebo trávim čas s rodičmi, takisto kniha vie tiež veľmi dobre zabaviť.“   (ps) 
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   Na našich stránkach sme už informovali, že svidnícka ne-
mocnica začala 7. januára s očkovaním svojho zdravotníckeho 
personálu - predovšetkým tých zdravotníkov, ktorí sa starajú 
o COVID pacientov v tzv. červenej zóne, zdravotníckych pra-
covníkov podieľajúcich sa na diagnostike ochorenia COVID, 
zdravotníckych pracovníkov starších ako 65 rokov a s chro-
nickými ochoreniami a ostatných zdravotníckych pracovníkov 
pracujúcimi s pacientmi. 

   Nasledovali zamestnanci nemocni-
ce v obslužných prevádzkach, napr. 
upratovačky, údržbári či pracovníci 
kuchyne. Ďalej to boli zdravotnícki 
zamestnanci tzv. prvej línie, ako sú  
obvodní lekári, lekári špecialisti, 
ich ambulantné sestry. K 15. janu-
áru by malo byť zaočkovaných vo 
svidníckej nemocnici celkovo 254 
osôb. Informovala o tom hovorkyňa 
siete nemocníc Svet zdravia Jana 
Fedáková. 
   Epidemiologická situácia v súvis-
losti s ochorením Covid-19 v okrese 
Svidník sa po 4. januári začala 
zlepšovať. Hygienici napriek tomu 
apelujú na ľudí, aby sa naďalej 

správali zodpovedne.
   „Hodnota sedemdňovej inciden-
cie - počtu nových prípadov za 
sedem dní na 100 000 obyvateľov 
je k 12. januáru 292. Pozitivita pri 
PCR testoch je v súčasnosti pod 
20 percentami, za 30. december 
sme zaznamenali až 45-percentnú 
pozitivitu. Od začiatku tohto roka 
pribudlo v okrese Svidník 362 pozi-
tívne testovaných, z toho 185 PCR 
testami, 177 antigénovými testami,“ 
povedala regionálna hygienička 
Helena Hrebeňaková s tým, že 
najvyššia chorobnosť je vo vekovej 
skupine od 45 do 54 rokov.
   Situácia sa podľa jej slov zlepšila z 

dôvodu dodržiavania prijatých opat-
rení zo strany občanov. „Chceme im 
za to poďakovať. Zároveň ich však 
prosíme, aby sa naďalej správali 
zodpovedne, nehľadali cestu, ako 
obísť platné opatrenia, a nepod-
liehali falošnému pocitu bezpečia, 
že sú negatívni. Pri tých, ktorí sú 

dnes negatívni, ak sú nakazení, 
pozitivita sa môže objaviť o pár dní. 
Zamestnanci Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo 
Svidníku naďalej vykonávajú kon-

troly zamerané na dodržiavanie na-
riadených opatrení,“ skonštatovala 
Helena Hrebeňaková, podľa ktorej 
je dôležité aj už spomínané očkova-
nie. „Očkovanie predstavuje osobnú 
ochranu očkovaného jednotlivca a 
tiež kolektívnu ochranu spoločnosti. 
Aby sme to dosiahli, je potrebné v 

prípade Covid-19 preočkovať viac 
ako 60 až 70 percent populácie,“ 
dodala svidnícka regionálna hygie-
nička Helena Hrebeňaková. 

(ps)

   Zvýšená spotreba studenej vody ukázala na havarijný stav vodovodné-
ho potrubia. V Materskej škole na Ulici Ľ. Štúra vo Svidníku sa niekoľko 
dní borili s havarijnou situáciou. „Zodpovedný pracovník škôlky zachytil 
zvýšenú spotrebu vody, na základe oznámenia sa pracovníkom Výcho-
doslovenskej vodárenskej spoločnosti podarilo detekovať príčinu a najmä 
miesto úniku vody. Porucha bola odhalená v predošlých dňoch a okamžite 
sa začala riešiť,“ konštatovala pre naše noviny PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová, podľa ktorej momentálne prebiehajú práce v 
hospodárskej budove škôlky. „Škody na zariadení a vybavení nevznikli. 
Robíme všetko pre to, aby prevádzka škôlky mohla byť v štandardnom 
režime čo najskôr,“ informovala v uplynulý piatok Kristína Tchirová. 

(ps)

   Pracovníci Technických služieb mesta Svidník nápor počasia zvládli. Minulý týždeň sa 
poriadne rozsnežilo aj v celom našom regióne a Svidník nebol výnimkou. Podľa slov riadi-
teľa Technických služieb mesta Svidník Lukáša Dubca v uliciach boli dve partie pod deväť 
zamestnancov technických služieb, v prípade potreby ich dopĺňali. 
   Pravdou však je, že situáciu s odhŕňaním snehu z miestnych komunikácií a chodníkov 
svidníckym technickým službám komplikoval aj koronavírus. „V karanténe máme šiestich 

Epidemiologická situácia v okrese Svidník sa mierne zlepšila, hygienička však varuje

zamestnancov, z toho sú piati pozitívni,“ priznal minulý týždeň 
Lukáš Dubec, podľa ktorého s odpratávaním snehu pomohli 
na konkrétnych miestach a vo výnimočných prípadoch aj 
nezamestnaní v rámci aktivačných prác. 
   Práve Lukáš Dubec však po poriadnej nádielke snehu prišiel 
s originálnym nápadom. Pracovníci Technických služieb mesta 
Svidník nechali na pešej zóne neodhrnutý cyklistický chodník, 
aby sa na ňom mohli presúvať rodičia s deťmi na sánkach, 
   Sneh z pešej zóny zároveň zhromaždili na jednu veľkú kopu 
uprostred pešej zóny a vznikol tak netradičný priestor pre tých 
najmenších na zimné radovánky... 

(ps)   

Svidnícke deti sa môžu sánkovať priamo na pešej zóne

Škôlka mala zvýšenú spotrebu vody, bol za tým havarijný stavŠkôlka mala zvýšenú spotrebu vody, bol za tým havarijný stav
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  Obdobie prvej polovice 20. storočia bolo pre obyvateľov žijúcich 
na území dnešného Slovenska v porovnaní s predchádzajúcimi 
rokmi veľmi turbulentné, keďže počas necelých 50 rokov bolo 
toto územie postupne súčasťou až štyroch štátnych útvarov 
(do roku 1918 Rakúsko-uhorskej monarchie, následne v rokoch 
1918 - 1939 Československej republiky, potom v rokoch 1939 - 
1945 tzv. prvej Slovenskej republiky a napokon po roku 1945 
obnovenej Československej republiky) a zároveň aj svedkom 
hneď dvoch svetových vojen. 

Sloboda mesta Svidník sa rodila v ťažkých, 
ba až neľudských vojnových podmienkach

DUKLIANSKY PRIESMYK
SVEDKOM ŤAŽKÝCH 

BOJOVÝCH OPERÁCIÍ 
  Najmä v tejto súvislosti to mali 
obyvatelia prihraničných oblastí jeho 
severovýchodnej časti oproti tým 
ostatným podstatne ťažšie a zložitej-
šie, keďže jednotlivé horské priesmy-
ky v tejto časti Karpatského oblúku 
poskytovali z vojensko-strategického 
hľadiska tu najschodnejšiu cestu zo 
severnej strany tohto horského ma-
sívu na tu južnú. Najnižším z týchto 
priesmykov (a vôbec najnižšie polože-
ným priesmykom celého karpatského 
masívu) je s nadmorskou výškou 502 
m.n.m. Dukliansky priesmyk nachá-
dzajúci sa v okrese Svidník, ktorý sa 
tak v rámci oboch svetových vojen 
stal svedkom mimoriadne ťažkých 
bojových operácií. 

***
OBYVATEĽSTVO TRPELO

CHUDOBOU A CHOROBAMI 
  Tie so sebou priniesli veľké množ-
stvo obetí jednak samozrejme v 
radoch samotných bojujúcich vojsk, 
no taktiež aj na civilnom obyvateľstve, 
ktoré najmä v týchto časoch trpelo 
nesmiernou chudobou, hladom a 
rôznymi chorobami. Na prelome rokov 
1914 - 1915 sa územiu dnešného 
okresu Svidník nevyhli najskôr boje 
v rámci tzv. Karpatskej ofenzívy pre-
biehajúce medzi vojskami cárskeho 
Ruska a rakúsko-uhorskej cisárskej a 
kráľovskej armády, a potom o takmer 
tri desiatky rokov neskôr zase boje v 

rámci jednej z najväčších horských 
bitiek druhej svetovej vojny - Kar-
patsko-duklianskej operácie. Tá sa 
začala 8. septembra 1944, pričom jej 
hlavný úder bol s cieľom v čo možno 
najkratšom čase (5 dní) prekročiť 
horský masív Karpát a následne 
poskytnúť priamu a účinnú pomoc 
Slovenskému národnému povstaniu 
naplánovaný v smere Krosno - Svid-
ník - Prešov. 
  Samotný úder mali viesť jednotky 
sovietskej 38. armády 1. ukrajin-
ského frontu (pod velením maršala 
Ivana Stepanoviča Koneva) pod 
velením generálplukovníka Kirilla 
Semionoviča Moskalenka, pričom do 
jej zostavy bol zaradený aj 1. česko-
slovenský armádny zbor v ZSSR pod 
velením brigádneho generála Jána 
Kratochvíla (zboru velil od 18. mája 
1944 do 10. septembra 1944, kedy 
bol odvolaný rozkazom veliteľa 1. 
ukrajinského frontu s tým, že velenie 
následne prevzal brigádny generál 
Ludvík Svoboda). Proti týmto úto-
čiacim vojskám sa v horskom teréne 
bránila armádna skupina Heinrici 
(tvorená 1. nemeckou tankovou ar-
mádou a 1. maďarskou armádou) pod 
velením generálplukovníka Gottharda 
Heinriciho. 

***
SPOMALENIE 

TEMPA OPERÁCIE
  Dômyselne vybudovaná nemecká 
obrana, ťažký horský terén a mimo-
riadne nepriaznivé poveternostné 

podmienky spôsobili postupné spo-
malenie tempa operácie až natoľko, 
že hranice niekdajšej Českosloven-
skej republiky v samotnom Duklian-
skom priesmyku sa sovietskym a čes-
koslovenským jednotkám podarilo po 
nesmierne ťažkých bojoch defi nitívne 
prekročiť až 6. októbra 1944, pričom 
prihraničná obec Vyšný Komárnik sa 
v ten istý deň stala vôbec prvou trvale 
oslobodenou obcou okresu. 
  Závan slobody však ešte predtým v 
polovici septembra 1944 nakrátko za-
žili aj obyvatelia obcí Šarbov, Krajná 
Porúbka, Krajná Bystrá, Dobroslava, 
Nižná Pisaná a Vyšný Pisaná, ktoré 
už počas prvých dní Karpatsko-duk-
lianskej operácie dočasne oslobodili 
vojská rýchlo postupujúceho 1. gar-
dového jazdeckého zboru 38. armády 
pod velením generálporučíka Viktora 
Kirilloviča Baranova. 
  To bola však len výnimka, ktorá 
naplno potvrdzovala pravidlo, že hoci 
sa mesto Svidník zdalo byť na dosah 
ruky, tak samotná cestá k jeho oslo-
bodeniu bola ešte dlhá a tŕnistá. Túto 
skutočnosť napokon naplno potvrdili 
aj urputné boje prebiehajúce už na 
prvých metroch oslobodenej zeme, 
ktoré sa na hlavnom smere úderu 

úplne zastavili medzi obcami Vyšný 
a Nižný Komárnik, pričom úspešný 
nebol ani pokus sovietskych tanko-
vých vojsk dosiahnuť mesto Svidník 
obchvatným manévrom smerujúcim 
cez údolie potoka Kapišovka, kde sa v 
dňoch 25. - 27. októbra 1944 odohrala 
jedna z najväčších tankových bitiek 
na území Slovenska. 
  Takmer ihneď potom bola 28. októb-
ra 1944 po prechode povstaleckých 
jednotiek Slovenského národného 
povstania na partizánsky spôsob 
boja ukončená aj samotná Karpat-
sko-duklianska operácia. Sloboda tak 
bola blízko, no obyvatelia samotného 
mesta Svidník sa jej počas tejto ope-
rácie nedočkali a na jej defi nitívny 
príchod si tak museli ešte nejaký čas 
počkať. 

***
SPÁLENÁ ZEM

NAMIESTO MESTA 
PLNÉHO ŽIVOTA 

  V tom čase však už Svidník po viac-
násobnom bombardovaní oveľa viac 
pripomínal spálenú zem ako mesto 
plné života, pričom viacero jeho oby-
vateľov sa už oslobodenia žiaľ nedo-
žilo. Medzi nimi boli napr. aj Helena 
Korotká (nar. 1893), Mária Korotká 

Doprava munície do prvej línie počas KDO

Ošetrovanie raneného počas KDOPresun jednotky 1. ČSAZ v ZSSR počas KDO
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(1916), Jozef Korotký (1938), Juraj 
Korotký (1944), Helena Ducarová 
(1928), Anna Bilančíková (1934), He-
lena Vaňugová (1928) a Mikuláš Kon-
federák (1928), ktorí sa 12. septem-
bra 1944 stali obeťami vôbec prvého 
bombardovania mesta. Niekoľko dní 
po ukončení Karpatsko-duklianskej 
operácie bola zdecimovaná sovietska 
38. armáda spolu s 1. českosloven-
ským armádnym zborom v ZSSR 
začlenená do 4. ukrajinského frontu 
(pod velením armádneho generála 
Ivana Jefi moviča Petrova), pričom 18. 
novembra 1944 rozpútali tieto vojska 
z priestoru medzi Nižným a Vyšným 
Komárnikom novú ofenzívu (ako 
súčasť Východoslovenskej operácie 
4. ukrajinského frontu, ktorá trvala 
v období 20.11.1944 - 31.12.1944) 
zameranú na prekročenie Karpát a 
to v dvoch smeroch (38. armáda a 
časť 1. čs. armádneho zboru v ZSSR 
mala postupovať priamo na Svidník 
a zvyšok zboru mal postupovať cez 
Bodružal, Miroľu, Príkru, Pstrinú, 
Bukovce a Chotču na Stropkov).

***
USTUPUJÚCE NEMECKÉ 

VOJSKÁ SA BRÁNILI 
  Po tvrdých a vyčerpávajúcich bojoch 
v zamínovanom teréne sa postupujú-
cim vojskám podarilo 25. novembra 
1944 prelomiť už taktiež zdecimovanú 
nemeckú obranu rozmiestnenú na 
jednotlivých svahoch južne od obce 
Nižný Komárnik, pričom jednotky 
241. streleckej divízie 67. streleckého 
zboru 38. armády pod velením gene-
rálmajora Ivana Stepanoviča Šmyga 
spolu s časťou jednotiek 1. českoslo-
venského armádneho zboru v ZSSR 
dosiahli 27. novembra 1944 priestor 
Vyšného Svidníka (zvyšok zboru do-
siahol následne 28. novembra 1944 
priestor Stropkova). 
  Ustupujúce nemecké vojská však 
dokázali včas zaujať vopred pripra-

Sloboda mesta Svidník sa rodila v ťažkých, 
ba až neľudských vojnových podmienkach

vené mohutné obranné postavenie 
vybudované na západnom brehu 
rieky Ondava, čím zabránili soviet-
skym a československým vojskám 
dobyť mesto Svidník za pochodu, 
pričom neúspešné boli aj nasledujúce 
mnohopočetné pokusy o prekročenie 
Ondavy. 
  Sovietske a československé jednot-
ky tak v tomto priestore prešli taktiež 
do obrany s cieľom doplniť stavy 
a pripraviť sa na nový útok. Avšak 
krátko potom boli na poľskú stranu 
Karpát najskôr kompletne stiahnuté 
sovietske jednotky, a následne v 
dňoch 18. - 22. decembra 1944 aj de-
lostrelectvo spolu s tankistami nášho 
zboru, pričom tieto jednotky mali byť 
súčasťou pripravovanej Jaselskej 
operácie (15. - 16. januára 1945). 

***
OBRANA NA RIEKE 

ONDAVA 
  Obrana na rieke Ondava tak bola 
významne oslabená a pred zvyškom 
nášho zboru tým pádom stala neľahká 
úloha spočívajúca nielen v samotnom 
udržaní línie obrany, ale aj v klamaní 
nepriateľa tak, aby nadobudol dojem, 
že na druhom brehu rieky dochádza 
k masívnemu preskupovaniu vojsk 
spojenému s doplňovaním bojovej 
techniky a prípravou na nový mo-
hutný útok. 
  Túto úlohu sa vyčerpaným českoslo-
venským vojakom podarilo s vypätím 
všetkých síl a prostriedkov zvládnuť, 
pričom po úspešnom priebehu Ja-
selskej operácie a po návrate vojsk 
v nej bojujúcich späť na Ondavu bol 
následným útokom na pod tlakom 
okolnosti už ustupujúce nemecké 
vojská v dňoch 18. - 19. januára 1944 
definitívne oslobodený aj Svidník 
(útok sa uskutočnil už v rámci Zá-
padokarpatskej operácie trvajúcej v 
období 12.1.1945 - 18.2.1945). 
  O tom, že sloboda nielen samotného 

mesta Svidník, ale aj celého okresu 
sa rodila v ťažkých, ba až neľudských 
vojnových podmienkach ruka v ruke 
so statočnosťou sovietskych a čes-
koslovenských vojakov nekonečne, 
no neustále sa predierajúcich cez 
húževnatú nemeckú obranu svedčí 
okrem iného aj fakt, že samotné boje 
na pomerne krátkej, zhruba 55 kilo-
metrovej trase Krosno - Svidník (dnes 
sa dá autom prejsť za hodinu) trvali 
bezmála štyri a pol mesiaca, pričom 
na území dnešného Slovenska bol 
Vyšný Komárnik oslobodený 6. ok-
tóbra 1944, no o necelé tri kilometre 
južnejšie položený Nižný Komárnik 
až 25. novembra 1944, a napokon 
samotný Svidník ležiaci o ďalších 
zhruba 16 kilometrov ďalej až 19. 
januára 1945. 

***
SLOVÁ GENERÁLA
LUDVÍKA SVOBODU  

  Vojnové hrôzy, ktoré sprevádzali 
oslobodzovanie kraja pod Duklou na-

pokon dokumentujú aj slova čestného 
občana mesta Svidník, armádneho 
generála Ludvíka Svobodu, ktorý si 
z návštevy okresu spolu s českoslo-
venským prezidentom dr. Edvardom 
Benešom začiatkom apríla 1945 od-
niesol nasledujúcu spomienku: 
  „Keď sme prišli na duklianske bo-
jisko, videl Beneš a ministri spálenú, 
rozsypanú zem, kúsky zhorenej a 
zničenej našej, ale predovšetkým 
nemeckej vojnovej techniky. Takmer 
na každom štvorcovom metri boli 
jamy od granátov a mín. Lesy na 
Dukle vyzerali tak, ako keď pred 
žatvou krupobitie zničí úrodu. Dedi-
ny spálené, ľudia vyliezali z chatrčí, 
väčšinou však z bunkrov a zemľanok, 
narýchlo zbitých, pretože ich príbytky 
vojna premenila na spálenisko. Voj-
nová víchrica zanechala v tomto kraji 
strašný obraz.“  

Peter Holík, 
Vojenský historický ústav                                                       

(foto: archív VHÚ)

Pietny akt kladenia vencov na Dukle

Pietny akt kladenia vencov - Svidník Zničená tanková technika v Údolí smrti
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  Súkromné osoby budú môcť naďalej vyrábať destiláty. Poslanci 
Národnej rady SR upustili od pôvodného zámeru Ministerstva 
fi nancií zrušiť súkromné pálenie destilátov. 

Súkromná výroba destilátu sa neruší

  Finančná správa upozorňuje, že výrobcovia destilátu musia naďalej plniť 
prísne podmienky. 
  Aj po 1. januári 2021 budú môcť súkromné osoby páliť destiláty. Nestačí však 
mať len kúpené destilačné zariadenie, na pálenie destilátu musia súkromné 
osoby plniť prísne podmienky. Občania, ktorí si kúpia destilačné zariadenie, 
musia jeho nadobudnutie do 15 dní oznámiť nielen colnému úradu, ale aj 
Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Navyše, pred samotnou 
výrobou musia prejsť na colnom úrade evidenčným konaním. Zaradených do 
evidencie je v súčasnosti 31 súkromných výrobcov destilátu.
Súkromne páliť môžu občania len v  mieste ich trvalého pobytu, alebo v mieste, 
kde sa nachádza ovocný sad alebo záhrada. Použiť pritom môžu výhradne 
ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti. Finančná spáva upozorňuje, že 
takto vyrobený domáci destilát sa nemôže predávať, slúžiť má výhradne na 
súkromnú spotrebu.
  Výrobca destilátu musí tiež podať colnému úradu za kalendárny rok daňové 
priznanie z celkového povoleného množstva 25 l čistého alkoholu, a to do 

troch pracovných dní od prvého uvoľnenia uzáveru destilačného zariadenia 
colným úradom a zaplatiť aj spotrebnú daň. Súkromný výrobca liehu zaplatí 
paušálnu daň za maximálne povolené množstvo, teda 135 eur (na predmetné 
množstvo destilátu sa uplatní znížená sadzba dane, t. j. 5,40,- eura/1 liter 
100 % destilátu). 
  Bez splnenia týchto podmienok nie je možné vyrábať destilát legálne. Navy-
še, nesplnením niektorej z vyššie uvedených povinností sa vystavuje osoba 
pokute a aj podozreniu z trestného činu podľa § 253 (nepovolená výroba 
liehu) Trestného zákona.
  Finančná správa preto odporúča, aby osoby, ktoré majú záujem o súkromnú 
výrobu destilátu, sa v prípade nejasností ohľadne zákonných povinností obrátili 
na call centrum fi nančnej správy (voľba č. 5), prípadne miestne príslušný colný 
úrad, a to ešte pred nadobudnutím destilačného zariadenia. 
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a col-
níctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho 
rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými 
podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 
3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inšti-
túciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete 
na www.fi nancnasprava.sk                    Martina Rybanská, hovorkyňa FS

  Výška minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2021 nemení, 
pri jeho valorizácii platí osobitný postup. 

Sociálna poisťovňa, pobočka Svidník informuje

  Od 1. januára 2021 sa výška minimálneho dôchodku nemení a je určená 
priamo v zákone o sociálnom poistení. Suma minimálneho dôchodku je tak v 
tomto roku rovnaká ako v roku 2020. Poberateľ, ktorého dôchodok je po valo-
rizácii od 1. januára 2021 nižší ako zákonom stanovený minimálny dôchodok, 
bude teda z dôvodu „zmrazenia“ minimálneho dôchodku poberať minimálny 
dôchodok naďalej v nezmennej sume.
  Vzhľadom na časté otázky poberateľov minimálnych dôchodok Sociálna 
poisťovňa opätovne pripomína, že pri samotnom každoročnom zvyšovaní 
(valorizácii) dôchodkov platia pre oblasť minimálnych dôchodkov osobitné 
postupy.
  Poberateľovi minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2021 zvyšuje (valo-
rizuje) jeho pôvodne vypočítaný dôchodok. Ten sa porovnáva s minimálnym 

dôchodkom a ak je jeho dôchodok nižší ako minimálny dôchodok, dôchodcovi 
sa naďalej vypláca minimálny dôchodok. Je to pre neho výhodnejšie. Zároveň 
platí spomínané „zmrazenie“ sumy minimálneho dôchodku na úroveň roku 
2020. Ak je po zvýšení - valorizácii - dôchodku jeho suma vyššia ako suma 
minimálneho dôchodku platná od 1. januára 2021, nárok na minimálny dô-
chodok zaniká a Sociálna poisťovňa dôchodcovi vypláca jeho dôchodok. Ten 
je totiž vyšší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.
  Príklad, keď dôchodok po valorizácii zostáva na úrovni minimálneho dô-
chodku: Dôchodca k 31. decembru 2020 poberal minimálny dôchodok v 
sume 334,30 eur, pričom suma jeho vlastného starobného dôchodku k tomuto 
dátumu bola 285,10 eur. Od 1. januára 2021 sa mu zvýšil - valorizoval - jeho 
starobný dôchodok o 9,40 eur na sumu 294,50 eur. Táto suma je nižšia ako 
suma minimálneho dôchodku. Preto tomuto dôchodcovi naďalej aj od 1. 
januára 2021 patrí minimálny dôchodok v sume 334,30 eur.

 Milan Piršč, riaditeľ pobočky

  Parlamentné voľby v jednom volebnom obvode pripomínajú 
z hľadiska zastúpenia krajov lotériu. Nie preto, že preferencie 
strán ani nástup prípadných náhradníkov na uprázdnené man-
dáty členov vlády a štátnych tajomníkov niečo nesignalizoval, 
ale kvôli tomu, že nevieme ani len predpokladať, či v parlamente 
bude dôstojné zastúpenie krajov. Jediným víťazom je bratislav-
ský, ktorý nikdy neklesol pod tretinu mandátov v 150 člennom 
zbore.  

Ľudia vedia čo chcú od politikov, ktorých by reálne volili
Parlament regiónov

  Agentúra pre prieskum verejnej mienky, trhu a médií AKO realizovalo v čase 
od 23. novembra do 27. novembra 2020 telefonický prieskum na vzorke 1000 
respondentov, ktorý sa týkal postojov obyvateľov k voľbám poslancov Národnej 
rady Slovenskej republiky na úrovni krajov. 
  Do prieskumu boli zaradení obyvatelia s vekom nad 18 rokov, ktorí majú 
právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky. Prieskum v agentúre AKO 
si objednal Michal Kaliňák, ktorý dlhodobo presadzuje zrušenie jedného 
volebného obvodu pre parlamentné voľby a je iniciátorom petície „Parlament 
regiónov“.  
  Z prieskumu vyplýva, že viac ako 6 z 10 respondentov sa prikláňa k názoru, 
že poslanec Národnej rady Slovenskej republiky by mal mať trvalý pobyt v 
tom kraji, za ktorý kandidoval do parlamentu. S nimi však ľudia spájajú aj 
konkrétne očakávania.  

  Od poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je z kraja, kde má 
opýtaný trvalý pobyt sa najčastejšie očakáva „podpora kraja, presadzovanie 
záujmov kraja.“ Tento názor vyjadrilo 30, 5 % opýtaných. Nasledovali „pod-
pora infraštruktúry, dopravy (18, 8 %) a „morálne a charakterové vlastnosti 
poslanca“ (12, 4 %). 
  K názoru, že poslanec Národnej rady by mal mať trvalý pobyt v tom kraji, 
za ktorý kandidoval do parlamentu sa prikláňajú: mierne častejšie muži, skôr 
starší respondenti, mierne viac obyvatelia z krajov na východe Slovenska. 
Aj preto by si viac ako 6 z 10 respondentov prialo, aby v budúcnosti volili do 
Národnej rady Slovenskej republiky len poslancov za ten kraj, v ktorom žijú. 
Pričom takto by chceli voliť rovnako často muži i ženy, výrazne častejšie skôr 
starší respondenti a mierne viac obyvatelia krajov na východe Slovenska, v 
žilinskom a trenčianskom kraji. 
  Je zrejmé, že voliči majú jasnú predstavu a niet pochýb, že tak ako si vedia 
vybrať paušál pre mobilné telefón, nastaviť lízing na auto, kúpiť to čo najviac 
potrebujú, rovnako dobre by si dokázali vybrať aj poslancov parlamentu. Cítia, 
že systém jedného volebného obvodu im diktuje politikov, namiesto toho, aby 
dal ľuďom šancu si reálne, slobodne vybrať.  
  Poznámka: Vláda Slovenskej republiky sa v programovom vyhlásení 
schválenom 19. apríla 2020 zaviazala, že „podporí začatie odbornej diskusie, 
ktorej cieľom bude analýza úpravy volebného systému a zmeny volebných 
obvodov vo voľbách do NR SR.“ Zdá sa však, že avizovaná diskusia nebude 
stačiť. Potrebujeme dopriať voličom, a v záujme štandardizácie partají toľko 
volebných obvodov pre parlamentné voľby, koľko máme krajov.  

Michal Kaliňák, 
iniciátor petície za zrušenie jedného volebného obvodu  
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  Situácia okolo koronavírusu obmedzila alebo zakázala organizo-
vanie hromadných akcií, ako sú športové a kultúrno-spoločenské 
akcie. Aj v Klube slovenských turistov Doliny a Hory Svidník 
sa touto udalosťou museli zaoberať, pretože sa rušili akcie a 
bolo potrebné riešiť danú situáciu bez toho, aby boli narušené 
odporúčania k danej situácii. 

Koronavírus ovplyvnil aj Turistický rok 2020

  Riešením situácie je individuálna turistika tak, vytvorením tzv. bubliny, aby 
príroda bola v plnom rozsahu zdrojom imunity pre účastníka tejto akcie. Do 
polovice marca 2020 bolo možne zor-
ganizovať akcie za prítomnosti širokej 
verejnosti. 
  V klube sme vytvorili tri bubliny, v 
Brne, Prešove a Svidníku. Tieto sku-
piny vytvárali svoje vlastné aktivity, 
ak situácia dovolila, skupiny vytvorili 
spoločný program. 
  Najväčšou akciou bola návšteva 
Moravského krasu, návšteva Punkevní 
jaskyne v počte desať účastníkov. 
Niekoľko menších akcií bolo orga-
nizovaných do Slovenského raja vo 
väčšom počte účastníkov. 
  Situácia okolo koronavírusu bola a je 
doposiaľ neprehľadná, sú vyhlasované 
opatrenia a preto aj situácia v turistike 
sa komplikovala. Akcie prebehli iba v 
úzkom kruhu a to ako v južnej časti 
Slovenského raja, tak a v blízkosti 
miest Prešov a Svidník. 

  Z akcií, ktoré boli vykonané v rámci klubu ako prvé 
výstupy možno spomenúť Havrania skala v Slovenskom 
raji, prechod  juh - sever Slovenského raja, výstup na 
Čebrať, Výstup na Veľký Choč, výstup na Lysá stráž, 
výstup na Smrekovicu z Braniska, Rakytovské plieska v 
letnom období ako ja bicyklom Svidník - Huta Polanska 
- Olchowiec - Smereczne - Svidník ako aj iné opakujúce 
sa akcie. 
  Neodmysliteľnou súčasťou turistiky vo Svidníku je vý-
stup na Čiernu horu, výstup na Rohuľu ako aj výstup na 
Stavok, ktoré boli v rámci klubu absolvované. Osobitné 
postavenie má akcia stežkami A. Pavloviča ako aj akcia 
Dukla, ktoré členovia klubu absolvovali. Výnimočná akcia 

pre členov klubu je akcia Kalinov, ktorá sa koná z príležitosti ukončenia 2. 
svetovej vojny, mám k nej osobný vzťah ako potomok osoby preživšia kon-
centračný tábor Dachau. Túto akciu organizujeme každoročne ako rodinnú 
akciu za účasti verejnosti. 
  Aj napriek tomu, že členovia klubu boli na 78 akciách, ktoré boli zdokumen-
tované, prekonali viac ako 674 km v horskom a podhorskom teréne, viac ako 
149 km vo voľnej prírode na bežkách a vrcholom je viac ako 2500 km na 
bicykli. Turisti sú nespokojní so spojmi v rámci okresu alebo kraja. 
  V rámci okresu chýbajú spoje v ranných hodinách ako aj popoludňajších 
hodinách najmä cez víkend, sobota a nedeľa. V rámci kraja chýba priame 
spojenie medzi Prešov - Poprad ako aj Prešov - Banská Bystrica so zástavkou 
Červená skala. Zároveň chýba pre kompetentných, tvorcoch cestovného 
poriadku, pochopenie, že turistická sezóna je od 15.6. do 31.10. a nie od 01.7 
do 31.8. tak ako je dané vo viacerých cestovných poriadkoch. 
  Jedným z najkrajších období turistiky je jeseň najmä v čase po 25. septembri.                                                                             
Veríme, že činnosť klubu Doliny a Hory Svidník bude za podpory a fi -
nančných darov pokračovať aj v roku 2021 za účasti Mesta Svidník aj 
mediálnej podpory Podduklianskymi novinkami za čo sa im chceme vo-
pred poďakovať a tešíme sa na spoluprácu v iných dôstojnejších časoch.                                                                                                                                          
Viac dolinyahory.szm.com 

Andrej Slivka, 
KST Doliny a Hory Svidník

  Sociálna poisťovňa upozorňuje dôchodcov na budúcoročné zmeny termí-
nov výplat dôchodkových dávok zabezpečovaných poštou počas sviatkov. 
Sociálna poisťovňa bude v týchto prípadoch výplatu dôchodkov realizovať 
nasledovne:
dávky splatné 2. apríla 2021 budú vyplatené 1. apríla 2021
dávky splatné 4. apríla 2021 budú vyplatené 6. apríla 2021
dávky splatné 4. júla 2021 budú vyplatené 6. júla 2021
dávky splatné 24. decembra 2021 budú vyplatené 23. decembra 2021

(socpoist)

Ako sa budú vyplácať dôchodky 
počas sviatkov v roku 2021

  Podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktoré schválila 14. decembra 
2020, sa opäť posúva splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiac 
marec 2020, máj 2020, jún 2020 a júl 2020. Poistné na sociálne poistenie 
za zamestnávateľa a za SZČO za tieto „pandemické mesiace“ je splatné až 
do 30. júna 2021.
Pôvodne bola lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za tieto me-
siace do 31. decembra 2020.
  Upozorňujeme, za nariadenie vlády nadobudne účinnosť dňom zverejnenia 
v Zbierke zákonov.
Odvádzatelia, ktorí predložili Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie, preu-
kazujúce splnenie podmienok pre možnosť odkladu splatnosti poistného za 
mesiac marec 2020, máj 2020, jún 2020 a júl 2020, už nemusia predkladať 
Sociálnej poisťovni ďalšie čestné vyhlásenie k predĺženiu splatnosti za tieto 
mesiace, ani žiadne iné dokumenty.
  K predĺženiu splatnosti na 30. jún 2021 na základe nariadenia vlády dôjde 
automaticky.                                                                                   (socpoist)

Ďalšie predĺženie lehoty 
splatnosti odloženého poistného 
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  Besnota je akútne vírusové ochorenie zvierat (cicavcov) pre-
nosné aj na človeka (zoonóza). Postihuje predovšetkým cen-
trálny nervový systém v dôsledku čoho sa pozorujú poruchy 
koordinácie, poruchy vedomia, zvýšená dráždivosť, parézy a 
paralýzy. Vírus, ktorý sa dostane do organizmu sa šíri z miesta 
infekcie do centrálnej nervovej sústavy, tu sa množí a vyvoláva 
zápal mozgu. 

Besnota - postup pri poranení človeka zvieraťom

Ako sa dostane vírus do organizmu? 
  Vírus sa do organizmu dostáva pohryzením besným zvieraťom, pretože sa 
vylučuje prakticky iba slinami chorého zvieraťa. Vnímavosť na besnotu je u 
jednotlivých druhov zvierat rôzna, v prírodných podmienkach sú prameňom 
nákazy predovšetkým mäsožravce a netopiere. Extrémne vnímavé na bes-
notu sú líšky a z hospodárskych zvierat hovädzí dobytok. Choroba je veľmi 
nebezpečná, pretože môže postihnúť všetky druhy cicavcov, teda aj psy a 
mačky a taktiež aj človeka.

Ako sa besnota u psov a mačiek prejavuje? 
  Je dôležité uviesť ako sa besnota u našich psov a mačiek prejavuje. U psov 
prebieha zväčša v dvoch formách - a to zúrivej alebo tichej. Zúrivá forma má 
3 štádiá. V začiatočnej fáze, ktorá trvá 1-3 dni sa pes stáva apatický, nepo-
slušný, schováva sa na tmavé miesta, neochotne plní rozkazy chovateľa alebo 
na ne vôbec nereaguje, prestáva rozlišovať známych ľudí od neznámych a 
podráždene reaguje na vonkajšie podnety. Psík je často nepokojný, líha si 
alebo vstáva, lapá akoby po vzduchu. Niekedy možno pozorovať aj svrbenie 
pohryzeného miesta. Jedným z typických príznakov je zvrátená chuť- zviera 
požiera rôzne predmety ako napr. drevo, zem, kamene, sklo a.i. V dôsledku 
ochrnutia hltana zviera nemôže prijímať potravu a piť vodu a začne slintať. V 
druhej fáze sa však prejavujú príznaky ochorenia výraznejšie. Zvieratá majú 
záchvaty zúrivosti, často si hryzú niektorú časť tela a usilujú sa utiecť. Ak sa 
im to podarí, utekajú bezcieľne na veľké vzdialenosti. 
  Tie zvieratá, ktoré sú v uzatvorenom priestore alebo v klietkach narážajú 
do stien, vylamujú si zuby, porania si papuľu. Je možné pozorovať nápadné 
slinenie, jazyk vyčnieva z papule. V poslednom štádiu už ochrnú ďalšie sva-
lové skupiny, zvieratá nevydávajú žiadny hlas a po poklese telesnej teploty 
pes uhynie. U tichej formy, ktorá sa vyskytuje asi v 10-20 % prípadov možno 
pozorovať len príznaky zo začiatočného štádia zúrivej. U mačiek sa prevažne 
vyskytuje tiež forma zúrivá. Mačka vytrvale mňaučí, chrapčí, vrhá sa na ľudí 
a iné zvieratá, hryzie a škriabe, pričom zubami a pazúrmi spôsobuje hlboké 
poranenia.

Evidencia a identifi kácia psov
  Základnou podmienkou pri eradikácii besnoty u domácich zvierat je evi-
dencia a identifi kácia psov ustanovená § 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým 

sa upravujú niektoré podmienky držania psov, podľa ktorého psy musia byť 
identifi kované a evidované orgánmi miestnej samosprávy a § 19 zákona č. 
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďa-
lej iba „zákon č. 39/2007 Z. z.“), podľa 
ktorého musia byť psy, mačky a fretky 
nezameniteľne označené schváleným 
transpondérom (mikročipom) a ich 
identifi kačné údaje vedené v centrálnom 
registri spoločenských zvierat.
  Vlastník alebo držiteľ zvieraťa vníma-
vého druhu mäsožravca (pes, mačka, 
fretka, kožušinové zvieratá), je povinný 
v súlade s § 17 zákona č. 39/2007 
Z. z. na vlastné náklady zabezpečiť 
pri zvieratách starších ako 3 mesiace 
jeho vakcináciu a revakcináciu proti 
besnote podľa vakcinačnej schémy 
výrobcu použitej registrovanej vakcíny 
(1 x ročne, 1x za 2 roky resp. 1x za 3 
roky). Očkovanie vykonávajú v súlade 
so zákonom o veterinárnej starostlivosti 
súkromní veterinárni lekári. 

Orálna vakcinácia líšok 
  Od roku 1994 sa v SR úspešne realizu-
je orálna vakcinácia líšok proti besnote. Od augusta 2006 do 8.1.2013 nebol 
na území Slovenskej Republiky potvrdený žiadny prípad besnoty. Od januára 
2013 bolo v Slovenskej republike po období 6 rokov bez výskytu besnoty v 
blízkosti hraníc s Poľskom potvrdených 8 nových prípadov besnoty. V roku 
2015 bolo diagnostikovaných 5 prípadov besnoty u líšok v tesnej blízkosti 
poľskej hranice. V rokoch 2016, 2017,2018 a 2019 nebol v SR diagnostikovaný 
prípad besnoty a v roku 2018 Slovenská republika opätovne splnila požiadavky 
OIE a EK na vyhlásenie za krajinu bez výskytu besnoty. 
  Vzhľadom na nákazovú situáciu v súvislosti s výskytom besnoty v susedných 
krajinách (Poľsko, Ukrajina) bude na území Slovenskej Republiky pokračovať 
orálna vakcinácia líšok. Nakoľko Česká republika a Rakúsko sú vyhlásené 
za krajiny bez výskytu besnoty a v Maďarsku je priaznivá situácia vo výskyte 
besnoty, vakcinačné územie Slovenskej republiky tvoria okresy: Žilina, Bytča, 
Čadca, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo, Liptovský 
Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Levoča, Prešov, Sabinov, Bardejov, Vranov nad 
Topľou, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stará Ľubovňa, 
Košice, Košice - okolie, Michalovce, Sobrance, Rožňava, Spišská Nová Ves, 
Gelnica, Trebišov.

Postup pri poranení človeka zvieraťom 
Postup pri poranení človeka zvieraťom znázorňuje 
priložená schéma resp. rôzne možnosti, ale zákla-
dom je, že:
  Poranený človek si dá ošetriť poranenie zvieraťom 
u svojho ošetrujúceho lekára a následne informuje 
o tom Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu 
(ďalej len RVPS) alebo súkromného veterinárneho 
lekára (ďalej len SVL), ktorý ošetruje zviera a predloží 
správu o ošetrení ošetrujúcim lekárom. V prípade tak 
vakcinovaného ako aj nevakcinovaného zvieraťa sa 
zaháji klinické vyšetrenie zvieraťa na 1. , 5. a 14. deň 
po pohryzení, ktoré vykonáva príslušný SVL. 
  Majiteľ vyšetrovaného zvieraťa je povinný počas 
tohto obdobia zabezpečiť karanténu zvieraťa a byť 
maximálne súčinný s orgánmi RVPS a SVL, v opač-
nom prípade mu hrozí sankčný postih. 
  V prípade zmeny zdravotného stavu zvieraťa indi-
kujúce na besnotu v tomto 14-dňovom pozorovacom 
období, SVL vykoná utratenie zvieraťa a RVPS odošle 
zviera na laboratórne vyšetrenie. SVL je povinný 
poranenému vypísať o výsledku karantény zviera-
ťa správu, ktorú poranený ihneď predloží svojmu 
ošetrujúcemu lekárovi, ktorý v pozitívnom prípade 
rozhodne o bezodkladnej imunizácii podaním imu-
noglobulínov. 
Ľubomír Hrišo, riaditeľ Regionálnej veterinárnej 

a potravinovej správy vo Svidníku

Spravodajstvo 
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  Prešovský samosprávny kraj (PSK) v tomto roku prerozdelí v 
rámci svojho dotačného programu z vlastných príjmov 4 milióny 
eur. Žiadatelia sa o podporu môžu uchádzať v troch programoch: 
Výzve pre región, Výzve predsedu PSK a Mikroprograme PSK.

Župa vyčlenila na dotačný program 4 milióny eur
Žiadosti na regionálne projekty prijíma od 15. januára 

  Prešovská župa vyhlásila výzvy na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie pre rok 2021 v celkovej výške 
4 milióny eur. 
  O grantové peniaze z PSK sa môžu 
uchádzať obce a mestá, registrova-
né cirkvi,  náboženské spoločnosti, 
neziskové organizácie, občianske 
združenia, podnikatelia a právnické 
osoby, ktorých zakladateľom nie je 
PSK. 
 „Naším zámerom je prostredníc-
tvom grantovej schémy podporiť 
všetky oblasti rozvoja kraja a zvy-
šovať kvalitu života v našich mes-
tách aj na vidieku. Len vo Výzve pre 
región, ktorú vyhlasujeme už po 
tretíkrát, sme za uplynulé dva roky 
rozdelili viac ako 7,6 milióna eur a 
pomohli zrealizovať 148 projektov 
počnúc výstavbou športovísk a 
budovaním cyklochodníkov cez 
obnovu kultúrnych pamiatok až po 
skvalitnenie sociálnych služieb. 
  Podobne ako v predchádzajúcom 
období opäť pokračujeme aj v 
podpore infraštruktúry a mäkkých 
aktivít v športe, kultúre a sociálnej 
starostlivosti,“ uviedol predseda 
PSK Milan Majerský.
  V aktuálnej Výzve pre región rozhodli 
krajskí poslanci o alokácii 2,4 mil. 

eur, a  to v štyroch programoch. Ide 
o podporu projektov cyklodopravy 
a cykloturizmu s alokáciou 800-tisíc 
eur, obnovy kultúrnych pamiatok 
UNESCO a národných kultúrnych 
pamiatok s alokáciou 580-tisíc eur, 
výstavby a rekonštrukcie športovísk 
PSK s alokáciou 800-tisíc eur a 
napokon podpory zvýšenia kvality 
v sociálnych službách a paliatívnej 
zdravotnej starostlivosti s celkovou 
výškou podpory 220-tisíc eur.
  V tomto roku je pri podpore cyklo-
dopravy a cykloturizmu a tiež zvýše-
nia kvality v sociálnych službách a 
paliatívnej zdravotnej starostlivosti 
predpokladaná miera spoluúčasti 
žiadateľa vo výške minimálne 30 per-
cent, pri zvyšných dvoch programoch 
minimálne 50 percent zo schválenej 
dotácie. 
  Žiadosť o poskytnutie dotácie v 
rámci Výzvy pre región je možné po-
dať prostredníctvom elektronického 
formulára zverejneného na webovom 
sídle PSK. Termín na predloženie 
žiadostí je od 15. januára do 31. 
marca 2021.
  Na fi nancovanie projektov na pod-
poru verejného života miest, obcí, 
záujmových združení občanov sme-
rujú dotačné peniaze aj z výzvy Mikro-

program PSK a Výzvy predsedu PSK.  
Schémy sú vyhlásené v troch progra-
moch Šport, Kultúra a Sociálne služby 
a zo strany žiadateľa  predpokladajú  
dvadsaťpercentné spolufi nancovanie 
zo schválenej dotácie. 
  Celková výška grantu v rámci Výzvy 
Mikroprogram PSK predstavuje 1,28 
mil. eur, pričom minimálna výška prí-
spevku na jeden projekt je 700 eur a 
maximálna 10-tisíc eur. 
  V rámci Výzvy Predsedu PSK je 
schválených 320-tisíc eur. V tejto 
výzve je minimálna výška príspevku 
na jeden projekt stanovená vo výške 
1000 eur a maximálna 10-tisíc eur.

Žiadosť o dotáciu je u oboch výziev 
potrebné podať elektronicky prostred-
níctvom elektronického formulára 
zverejneného na webovom sídle PSK 
v termíne od 15. januára  do 28. febru-
ára 2021. Úspešní žiadatelia musia 
svoje podporené projekty zrealizovať 
do 31. októbra tohto roku.
  Všetky potrebné informácie o vy-
hlásených výzvach PSK sú pre žia-
dateľov k dispozícii na stránke www.
vucpo.sk v sekcii Výzvy a granty. 

Ivana Ondriová, 
Oddelenie komunikácie

 a propagácie

V aktuálnej Výzve pre región rozhodli krajskí poslanci o alokácii 2,4 mil. 
eur. Aj na obnovu kultúrnych pamiatok UNESCO

  Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a 
maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2021 pri-
pravila nové informatívne kalkulačky na výpočet poistného 
pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne 
poistené osoby (DPO). 

SZČO a dobrovoľne poistení: Vypočítajte si poistné 
od 1. januára 2021 v nových kalkulačkách

  Nové kalkulačky sú prístupné cez webovú stránku Sociálnej poisťovne www.
socpoist.sk v častiach Kalkulačky alebo Poistné. Záu-
jemcom poslúžia pre informatívny výpočet poistného 
za obdobie od 1. januára 2021. Použitie kalkulačiek 
je jednoduché:
  SZČO si v kalkulačke najprv zadá príjem z podnika-
nia a inej samostatne zárobkovej činnosti, následne 
aj čiastkový základ dane a zaplatené poistné (na 
povinné verejné zdravotné poistenie, na povinné 
nemocenské a dôchodkové poistenie i do rezervného 
fondu solidarity). Takto si vypočíta vymeriavací základ 
a tiež jednotlivé sumy poistného. Ide o poistné na 
nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistné 
do rezervného fondu solidarity. SZČO sa zároveň do-
zvie aj súčet - celkové poistné, ktoré bude mesačne 

odvádzať Sociálnej poisťovni.
  Dobrovoľne poistená osoba si v kalkulačke najprv určí, aký je typ dobro-
voľne poistenej osoby (pomôcku s popisom nájde pri kalkulačke), zadá svoj 
vymeriavací základ a kalkulačka jej informatívne vypočíta jednotlivé druhy 
poistného a ich súčet. Takto sa dozvie, koľko má celkovo mesačne odvádzať 
Sociálnej poisťovni.

Kalkulačky poistného:
  Kalkulačka na informatívny výpočet poist-
ného pre SZČO od 1. januára 2021
Kalkulačka na informatívny výpočet poist-
ného pre DPO od 1. januára 2021
Sociálna poisťovňa pripravuje na svojej we-
bovej stránke aj Kalkulačku na informatívny 
výpočet poistného pre SZČO od 1. februára 
2021. Podľa nej živnostníci a ostatné SZČO, 
ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 
po 31. marci 2020 zistia, či budú od 1. febru-
ára 2021 povinní platiť poistné na sociálne 
poistenie a tiež si budú môcť informatívne 
vypočítať jeho výšku.

 (socpoist)

Spravodajstvo 
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SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

KARLEN, Amo: Vyhubia nás epidémie? 
Utajované dejiny ľudstva a chorôb. 
Bratislava, Eko-konzult 2020. 319 s.
  Pandémia COVID 19 v dnešnej dobe 
vyvolala zvýšený záujem o otázky ne-
bezpečenstva hroziaceho nám zo strany 
najrôznejších infekčných onemocnení a 
vírusov. Tento záujem je úplne opodstat-
nený, lebo v minulosti epidémie zabili viac 
ľudí ako vojny. Keď sa pozrieme do his-
tórie ľudstva zistíme, že mnohé udalosti 
sa stali úplné inak ako nám ich predkladá 
historiografi a. Epidémie mali obrovský 
vplyv na históriu ľudstva. Závisel od nich 
rozkvet i zánik celých civilizácii. Vyhladili 
populácie celých kontinentov. Spôsobili 
zánik ríše Mayov, Aztékov a Inkov. Osýpky 
a kiahne v minulosti masovo vraždili. A 
nebezpečenstvo stále pretrváva. Objavila 
sa nielen ebola, ale aj malária, týfus i žltá 
zimnica sú stále tu. Stále viac sa šíria 
nielen nakazené komáre ale aj zákerné kliešte. Ani hlodavce pri šírení nemocí 
nemožno podceňovať. Ani s boreliózou sme si stále neporadili. Mikróby sa 
nepredvídateľne a rýchlo prispôsobujú. Čo nás ešte čaká?

PORÁČOVÁ, Anna
  Anka Poráčová, rodená Šuťáková, sa narodila 18. januára 1962 v nádhernej 
dedinke Kyjov, ktorá sa nachádza pod Čergovským pohorím v okrese Stará 
Ľubovňa. Dodnes sa tam veľmi rada a často vracia aj keď už dlhé roky žije v 
Prešove. Už ako malé dievčatko s obdivom načúvala spevu svojich rodičov 
aj žien, ktoré spievali po dedine nádherné piesne. Od malička rada spievala, 
jej hlas tešil celú rodinu a známych, ale aj učiteľov, ktorí ju zaangažovali do 
školského súboru. Účinkovala vo folklórnom súbore Karpaťanin a potom v 
súbore Šarišan. Medzičasom spolupracovala aj s inými súbormi napr. so 
súborom Torysa, Zemplín, Sabinovčan a iné. Jej hlas môžete počuť aj na 
CD rusínskych piesní s názvom A čija to chyža, ktoré sa tešilo veľkej obľube. 
Počas svojho života výrazne obohatila a stále obohacuje folklórnu scénu 
mnohými piesňami, ktoré by inak ostali v zabudnutí, za čo jej patrí veľké 
uznanie a vďaka.

GAŠPARÍKOVÁ, Želmíra (18.1.1901-15.12.1966)
  Slovenská jazykovedkyňa, knihovníčka a bibliografka. Študovala sloven-
skú fi lológiu a porovnávací jazykospyt (jazykovedu) na Filozofi ckej fakulte 
Karlovej univerzity v Prahe a neskôr na parížskej Sorbonne. V roku 1935 
získala odborné knihovnícke vzdelanie.  Pracovala ako knihovníčka v Uni-
verzitnej knižnici v Bratislave, ako  bibliotekárka knižnice Matice slovenskej, 
bola vedúcou knižnice prezidenta T.G. Masaryka a lektorkou na Filozofi ckej 
fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Publikovala vo viacerých slovenských a 
českých časopisoch. Jej hlavným jazykovedným dielom je Slovensko-český 
a česko-slovenský slovník rozdielnych výrazov. Bol to prvý seriózny pokus o 
zachytenie slovenskej a českej slovnej zásoby. V posledných rokoch svojho 
života pripravila výber z poľských rozprávok, ktoré preložila a upravila.

Mokrý Jožo vychádza z rybníka a ťahá motorku.
- Ale, ale! – kričí na neho Fero. – Hádam si len nespadol do jazera?

- Nie, mám tam garáž! 

LEKÁRNE
JANUÁR: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohoto-
vostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
23. a 24. januára: MUDr. J. Prazňak - Kukorelliho 323 v Giraltovciach. Kontakt: 
054/732 27 79. 
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.

Lúčim sa s Vami, priatelia milí, 
ruky stisk dnes už Vám nemôžem dať,

srdce mi dotĺklo, odišli sily, 
lúčim sa s každým, kto ma mal rád.

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, 
že náš 

milovaný manžel, otec, dedko a brat, 
LADISLAV SUCHYTRA, 

dňa 12.1.2021 vo veku 62 rokov 
odišiel do večnosti.

Vičnaja pamjať!
Smútiaca rodina

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE 

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.
   Pondelok 18.1.: 17:00 + Miloslava Vaňugová (ročná), Utorok 19.1.: 7:00 + 
Anna, Streda 20.1.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla, Irenu, 
Pavla s rod. a Janu s rod., Štvrtok 21.1.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie 
pre Helenu s rod., Piatok 22.1.: 17:00 + Mária, Juraj a ost. z rod., Sobota 
23.1.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslavu, Nedeľa 24.1.: 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.
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  Druhá polovica januára je už tradične pre obyvateľov mesta 
Svidník spätá s výročím oslobodenia nášho mesta, ktoré si kaž-
doročne pripomíname 19. januára. Tento rok to bude už po 76. 
krát, čo si túto, pre náš región významnú udalosť pripomenieme 
položením vencov a kytíc k hrobom osloboditeľov.  

Svidník sa za 76 rokov slobodného života zmenil na moderné mesto

  Mesto Svidník počas prvých výročí osláv oslobodenia vyzeralo úplne inak, 
ako je tomu dnes. Obyvatelia mesta žijúci v povojnových rokoch by naše 
rozvíjajúce mesto dnes vôbec nespoznali. Na bývalej Centrálnej ulici stál 
Rímskokatolícky kostol vysvätený v roku 1942, za ktorým sa nachádzala 
prevádzka na výrobu sódy a viacerých druhov malinoviek. Vľavo bola výroba 
cukrárenských výrobkov. 

Na tejto ulici sa nachádzali aj ďalšie rôzne obchody a služby zriadené v býva-
lých rodinných domoch, napríklad výčap piva v bývalom dome rodiny Brudňá-
kových, za ktorým vzadu v dvore sa nachádzal Denný Bar a Hostinec.
  Vtedajšia Centrálna ulica sa zmenila na modernú pešiu zónu v centre ktorej 
stojí nový Rímskokatolícky kostol Božského srdca Ježišovho vysvätení v roku 
1996. Vedľa kostola sa nachádza nedokončená budova plánovaná pre Dom 
kultúry v ktorej sídlia rôzne inštitúcie a fi rmy.   Svidník patrí síce medzi malé, 
ale svojou históriou a novodobým vývojom veľmi zaujímavé mestá. 

Milan Maguľák,  predseda Základnej organizácie SZPB Svidník, 
(foto: archív Odbojár) 

Na fotografi i: vedúci závodu Milan Maguľák (prvý sprava) 
s kolektívom pracovníkov 

Spravodajstvo 


