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  Dopravný policajt si našiel netradičnú záľubu. Po večeroch 
doma zhotovoval niečo, čo sa len tak často nevidí. Svojou prácou 
si uctil jednu z najcennejších historických pamiatok nášho regió-
nu. Ján Biroš - príslušník Okresného dopravného inšpektorátu 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku vyrobil 
vernú maketu dreveného chrámu sv. Mikuláša v Bodružali. 

Chystajú netradičnú dražbu na pomoc mužovi 
po náhlej cievnej mozgovej príhode 
Maketa dreveného chrámu v Ladomirovej od dopravného policajta ako prostriedok pomoci 

  Na stránkach našich novín sme o 
ňom písali v apríli tohto roku a teraz 
sa k nemu vraciame.
  Po makete dreveného chrámu v 
Bodružali sa Ján Biroš pustil do toho 
v Ladomirovej a má ho hotová. Pripo-
meňme, že Ján Biroš je dopravným 
policajtom a stretnúť ho môžete na 
cestách okresov Svidník a Stropkov, 
teda regiónu v pôsobnosti Okresné-
ho riaditeľstva policajného zboru vo 
Svidníku. 
  Popri policajnej práci študuje na 
vysokej škole, konkrétne na Gréc-
kokatolíckej bohosloveckej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove v 
odbore animátor voľnočasových ak-
tivít. No a práve cez školu sa dostal k 
spomínanému koníčku. „Dostali sme 
za úlohu niečo vyrobiť, niečo, čo 
by bolo zaujímavé a prezentujúce 
región, z ktorého pochádzame. 
Ja som si vybral drevenú cerkov 
v Bodružali, pretože ma zaujala a 
povedal som si, že vyrobím jej ma-
ketu či zmenšenú kópiu,“ vysvetlil 
Ján Biroš, ako to celé vlastne vzniklo. 
  Ako dopravný policajt pozná priam 

všetky cesty v regióne, no a ani tá 
cez Bodružal nie je výnimkou. Okolo 
dreveného chrámu sv. Mikuláša pre-
chádzal nielen pri výkone služby, ale i 
pracovne viackrát. „Drevené chrámy 
v našom regióne sú síce známe, no 
množstvo ľudí ich nepozná. Pove-
dal som si, že by nebolo od veci ich 
trošku viac spropagovať a možno 
aj ponúknuť ľuďom tak tip na výlet, 
na spoznávanie nášho kraja. 
  Cerkov v Bodružali je zapísaná 
v Zozname svetového dedičstva 
UNESCO, je to jedna z najstarších 
pamiatok u nás vôbec a mám pocit, 
že sa na ňu, ale aj na ďalšie dreve-
né chrámy, dosť zabúda,“ povedal 
v rozhovore pre naše noviny policajt 
Ján Biroš.
  Už spomínanú maketu dreveného 
chrámu v Bodružali odniesol do 
školy v Prešove, kde všetky práce 
jeho a ostatných študentov vystavili 
a aj svojou troškou prispel k lepšej 
propagácii regiónu okresov Svidník 
a Stropkov. V našom rozhovore Ján 
Biroš priznal, že sa mu školská úloha 
stala koníčkom. „Je to taký relax, 

zvlášť po robote,“ povedal policajt 
a pokračoval v odpovedi na našu 
otázku, či nechystá niečo ďalšie: 
„Keď ste sa ma pýtali, či neskúsim 
vyrobiť aj maketu iného dreveného 
chrámu, tak ste mi dali chrobáka do 
hlavy. Zrejme sa pustím do výroby 
makety dreveného chrámu v Lado-
mirovej, ktorý je druhým z nášho 
regiónu zapísaným v zozname 
UNESCO. Už teraz síce viem, že to 
bude komplikovanejšie, ale skú-
sim,“ usmial sa Ján Biroš a dnes jeho 
druhé dielo môžete obdivovať aj vy. 
  Od minulého piatku je maketa 
dreveného chrámu v Ladomirovej 
vystavenú v Turistickom informačnom 
centre Svidník oproti Domu kultúry. 
  Vystavená pritom nie je náhodou. 
Ján Biroš, ktorý síce pôsobí v Poli-
cajnom zbore a študuje na vysokej 
škole, je odmalička športovcom, ako 
sa hovorí, telom i dušou. 
 V minulosti bol známym futbalovým 
brankárom v Stropkove a vo Svidníku, 
ale zachytal si aj vo Veľkom Šariši. 
Ako dvadsaťročný mal ponuku chytať 
druhú futbalovú ligu za Bardejov, no 
presne v tom čase získal prácu vo 

Svidníku, tak si vybral prácu. „Zvolil 
som si prácu, pretože športom sa 
u nás príliš uživiť nedá,“ vysvetlil 
dopravný policajt a dodal, že i dnes 
vo voľnom čase sa venuje trénovaniu 
futbalových brankárov v Stropkove. 
  Už keď dokončoval maketu dreve-
ného chrámu v Ladomirovej, vedel, 
že svojou prácou, svojim dielom by 
chcel niekomu pomôcť. 
  Oslovil nás v redakcii, či by sme 
mu s tým nepomohli, či by sme mu 
neporadili, ako dosiahnuť, aby jeho 
práca priniesla úžitok niekomu, kto to 
potrebuje a v predvianočnom období 
zvlášť. Sám Ján Biroš prišiel s tým, 
že by rád pomohol mužovi, ktorého 
síce pozná zbežne, no vie, že má 
ťažký život. 
 Tým mužom je Svidníčan Jaroslav 
Mikitka, bývalý príslušník Zboru 
väzenskej a justičnej stráže. V štvrtý 
novembrový deň roku 2015 sa jemu 
a vlastne celej rodine obrátil život 
naruby. Keď odviezol syna na kon-
trolu do nemocnice k lekárovi, vrátil 
sa do práce. 
  Bolo krátko po siedmej ráno, prišlo 
mu nevoľno. Záchranári ho previezli 

Ján Biroš prišiel s tým, že by rád pomohol mužovi, ktorého síce pozná 
zbežne, no vie, že má ťažký život. Tým mužom je Svidníčan Jaroslav 
Mikitka, bývalý príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže 
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Chystajú netradičnú dražbu na pomoc mužovi 
po náhlej cievnej mozgovej príhode 
do svidníckej nemocnice. Diagnóza - 
náhla mozgová cievna príhoda. Ochr-
nula mu celá pravá strana tela - ruka, 
noha, komplet pravá strana, nebol 
schopný reči, pohybu. Keď odborníci 
videli jeho výsledky, spoznali jeho 
zdravotný stav, rodina sa dozvedeli 
najhoršiu správu. 
  Prevoz na špecializované pracovisko 
zamietli. Prvých sedem dní negoval 
akúkoľvek liečbu. Nastal silný opuch 
mozgu, lekári najbližším oznámili, 
nech sa pripravia na to najhoršie. 
„Nebude chodiť, nebude rozprá-
vať, ak to vôbec prežije,“ zneli slová 
lekárov, na ktoré manželka Jaroslava 
Mikitku nikdy nezabudne.
  Prvý mesiac si ani len nesadol, pravé 
oko zavreté, pravý kútik pier padnu-
tý. Už je tomu šesť rokov, z ktorých 
minimálne rok strávil v nemocniciach 
či v rôznych špecializovaných zaria-
deniach. 
  Aby sa vôbec mohol do špecializova-
ného národného centra v Kováčovej 
dostal, dokázali vo svidníckej nemoc-
nici priam zázrak. Podmienkou bolo, 
že musí stáť na nohách. Dva a pol 
mesiaca sa v nemocnici vo Svidníku 
učil aspoň sedieť... 
  Stále bol na vozíku, pridružili sa mu 
epileptické záchvaty, no vďaka dobre 
nastavenej liečbe sa mu ich podarilo 
stáť, napriek tomu mu stále nikto ne-
dával šancu. On a spolu s ním rodina 
na čele s manželkou, ktorá všetku 
svoju starostlivosť okrem starostli-
vosti o tri deti venovala práve jemu, 

sa však nevzdávali. Špecializované 
rehabilitačné centrá sú jeho druhým 
domovom dodnes. Dva týždne pobytu 
stoja aj 4 000 eur. 
  Častokrát sú manželia Mikitkovci v 
Piešťanoch radšej bez večere, len 
aby si mohli dovoliť čo i len o jednu 
hodinu terapie či logopédie naviac, 
aby ten čas využili v Jarov prospech 
čo najviac. 
  Jaroslav Mikitka je však bojovník, 
začal chodiť, hoci, samozrejme, s 
podporou rôznych pomôcok, nevzdal 
sa, začal rozprávať a posun v liečbe 
je síce pomalý, no jasný. Najviac 
potrebuje rozhýbať pravú ruku. 
  Dnes 48-ročný muž je vďačný všet-
kým, ktorí pri ňom stoja a všemožne 
mu pomáhajú. Slová vďaka im všet-
kým patria plným právom, hoci často 
tie slová vďaka vôbec nečakajú a 
pomáhajú nezištne.
  Tak, ako aj dopravný policajt Ján 
Biroš, ktorý sa so svojou maketou 
dreveného chrámu v Ladomirovej 
rozhodol pomôcť práve Jaroslavovi 
Mikitkovi a prispieť na jeho liečbu 
alebo len tak čo i len trošku spríjemniť 
najkrajšie sviatky v roku, ktoré sú pred 
nami. Keď nás Ján Biroš oslovil, že by 
chcel niekomu pomôcť, neskôr prišiel 
aj s návrhom konkrétneho človeka, 
konkrétnej rodiny, navrhol aj spôsob 
- dražbu. Ján Biroš sa rozhodol dať 
do dražby maketu dreveného chrámu 
v Ladomirovej, ktorú vyrobil. Výťažok 
z dražby Ján Biroš venuje Jaroslavovi 
Mikitkovi.

 K tomu mu, samozrejme, môže po-
môcť ktokoľvek, a to tak, že sa zapojí 
do dražby. Tá bude zverejnená na 
facebookovom profi le šéfredaktorky 
Podduklianskych noviniek Kataríny 
Sivákovej v závere tohto týždňa, teda 
vo štvrtok 9. decembra.
   Dražiť sa bude v komentároch pod 
statusom, v ktorom budú základné in-
formácie, fotografi a Jaroslava Mikitku 
i makety dreveného chrámu v Lado-
mirovej od Jána Biroša. Vyvolávacia 
cena je 50 eur s tým, že minimálne 
prihodenie je 10 eur. 
  Dražiť sa bude do nedele 12. de-
cembra do 15.00 hodiny. Krátko po 
15. hodine získa maketu dreveného 
chrámu v Ladomirovej ten, kto bude 

mať o 15. hodine najvyššiu ponúknutú 
sumu. Netradičná forma pomoci pri-
nesie pomoc mužovi, ktorého liečba 
je nesmierne náročná, nielen z toho 
zdravotného, ale i z finančného 
hľadiska. 
  Ján Biroš už teraz vopred ďakuje 
všetkým, ktorí sa stotožnia s jeho 
myšlienkou a v tomto predvianočnom 
období budú mať štedré srdcia a 
spolu s ním pomôžu iným.
  Maketu dreveného chrámu v Lado-
mirovej úspešnému dražiteľovi Ján 
Biroš odovzdá v týždni od 13. de-
cembra a zároveň prevezme fi nančný 
dar, ktorý následne odovzdá priamo 
Jaroslavovi Mikitkovi.

 (ps)

Maketa drevenej cerkvi je vyložená 
v Turistickom informačnom centre
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  Svidnícki mestskí poslanci budú opäť rokovať. Na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva sa stretnú v stredu 8. decembra o 
13. hodine. Miestom zasadnutia bude spoločenská sála Domu 
kultúry. 

Svidnícky mestský parlament sa zíde v stredu 8. decembra 

  Hlavný kontrolór mesta Svidník Tomáš Majda bude informovať o kontrolnej 
činnosti z ukončených kontrol k 25. novembru. Vedúci odboru fi nancií Nikolaj 
Vlčinov predloží 4. návrh zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2021. Rovnako 
predloží návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2022-2024 a po-
slanci si vypočujú aj stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu 
mesta Svidník na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2023-2024. 
  Poslanci budú schvaľovať aj Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník 
č. 4/2021 o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej 
jedálni a výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a o podmienkach 
úhrady príspevkov. Tento materiál bude predkladať vedúca odboru školstva a 
kultúry Erika Červená. Prednosta Mestského úradu vo Svidníku Miroslav No-
vák ozrejmí Memorandu o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi mestom 
Svidník a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. 
  Poslanci budú mať na stole aj návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnu-
teľného majetku mesta Svidník či návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok 
mesta Svidník. 
  Svidnícky mestský parlament bude hovoriť aj o podaných a realizovaných 
projektoch. Poslanci by mali odklepnúť aj návrh plánu kontrolnej činnosti hlav-

ného kontrolóra mesta na 1. polrok 2022 či návrh časového plánu zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 1. polrok 2022. 
  Záver zastupiteľstva tradične patrí diskusii či interpeláciách mestských po-
slancov, kde sa hovorí najmä o problémoch, ktoré trápia občanov. 

 (pn) 

Spravodajstvo 

  Vyrastie na pozemkoch po bývalých rómskych bytovkách 
v centre Svidníka nákupné centrum alebo mesto od zmluvy 
odstúpi? Táto otázka stojí pred tohtotýždňovým zasadnutím 
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, ktoré sa uskutoční v 
stredu 8. decembra.

Výstavba nákupného centra na pozemku po bývalých rómskych bytovkách je otázna 
Rozhodne mestský parlament o zrušení zmluvy?

ROK 2018: PODPIS ZMLUVY S MESTOM  
 Vráťme sa do roku 2018, kedy 28. augusta ešte za predošlého Mestského za-
stupiteľstva Mesto Svidník so spoločnosťou W-Market, s.r.o., Prešov uzatvorilo 
Zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na základe výsledkov obchodnej 
verejnej súťaže. Spoločnosť W-Market sa zmluvou o budúcej kúpnej zmluve 
zaviazala realizovať výstavbu v súlade s územným plánom mesta Svidník na 
predmetnom pozemku na Goldbergerovej ulici. 
  Samotná realizácia predaja pozemku vo vlastníctve mesta vo výmere 5 621
m2 mala byť vykonaná na základe kúpnej zmluvy, ktorej uzatvorenie bolo 

podmienené splnením zmluvnej podmienky v znení: „Budúci predávajúci 
sa zaväzuje budúcemu kupujúcemu, že s ním uzavrie kúpnu zmluvu na 
predaj pozemku najneskôr do troch mesiacov od doručenia písomnej 
výzvy budúceho kupujúceho doručenej budúcemu predávajúcemu pri 
50 % rozostavanosti stavby, ktorú má budúci kupujúci dosiahnuť najne-
skôr do 2 rokov od podpísania tejto zmluvy, inak je budúci predávajúci 
oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a kupujúci zaplatí 10 % zmluvnú 
pokutu z kúpnej ceny.“

***
ROK 2020: NÁKUPNÉ CENTRUM MALO BYŤ 

ROZOSTAVANÉ NA ASPOŇ 50 PERCENT 
   Inak povedané, do augusta 2020 malo byť nákupné centrum v centre Svid-
níka rozostavané aspoň na 50 percent, čo bolo podmienkou na podpísanie 
riadne kúpno-predajnej zmluvy.
 „Spoločnosť W-Market preukázateľne nesplnila zmluvne dohodnutú 

V 2018 ešte za predošlého Mestského zastupiteľstva Mesto Svidník so spoločnosťou 
W-Market, s.r.o., Prešov uzatvorilo Zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na 
základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže. Spoločnosť W-Market sa zmluvou o 
budúcej kúpnej zmluve zaviazala realizovať výstavbu v súlade s územným plánom 
mesta Svidník na predmetnom pozemku na Goldbergerovej ulici... 
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podmienku pre uzatvorenie kúpnej zmluvy. Realizácia stavebného záme-
ru a s tým súvisiaca podmienka 50 % rozostavanosti stavby v súlade s 
Územným plánom mesta Svidník mala byť splnená do 28. augusta 2020. 
Mesto Svidník informovalo zmluvného partnera spoločnosť W-Market 
o nesplnení zmluvných podmienok na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Na 
osobnom stretnutí za účelom vysvetlenia majetkoprávnej situácie bol 
spoločnosťou W-Market doručený list s vysvetlením nesplnenia zmluv-
nej podmienky,“ píše sa v materiáloch, ktoré pred rokovaním svidníckeho 
Mestského zastupiteľstva zverejnilo mesto Svidník. 

***
PREPUKNUTIE PANDÉMIE OVPLYVNILO VÝSTAVBU

  Hlavným vysvetľujúcim dôvodom podľa týchto podkladov je prepuknutie 
pandémie COVID-19, súvisiaci štátny lockdown s výrazným vplyvom na trh 
s komerčným nájmom. „Nesplnenie podmienky pre uzatvorenie kúpnej 
zmluvy na predaj pozemku, ktorú predpokladá Zmluva o uzatvorení 
budúcej kúpnej zmluvy je vážnym právnym nedostatkom v súkromno-
právnych vzťahoch, ktorý z dôvodu právnej ochrany oboch zmluvných 
strán je nevyhnutné vyriešiť. V rámci súkromnoprávnych vzťahov obce 
sú pritom pre určenie vzájomného vzťahu starostu obce ako štatutárneho 
orgánu a obecného zastupiteľstva determinujúce dva základné znaky, a 
to vôľa a prejav vôle. Prejav vôle predstavuje vonkajšiu prezentáciu vôle. 
  V majetkovoprávnych vzťahoch vôľu vyjadruje a prejavuje rozdielny 
orgán mesta, pričom subjektom súkromnoprávneho vzťahu vždy zostá-
va mesto ako právnická osoba - ide o prípady kompetencie mestského 
zastupiteľstva, t. j. výhradné právomoci mestského zastupiteľstva. 
  Teda v prípadoch, ak je podľa platnej právnej úpravy vnútorných pred-
pisov mesta založená kompetencia mestského zastupiteľstva v súkrom-
noprávnych vzťahoch, tak vôľu obce vytvára mestské zastupiteľstvo, 
pričom prejav vôle mesta navonok vykonáva za mesto primátor mesta. 
Ide o prvok oddelenej tvorby vôle a prejavu vôle rôznymi orgánmi mesta. 
  V týchto prípadoch teda primátor mesta len navonok prejavuje vôľu 
konštituovanú mestským zastupiteľstvom. 
  Na základe výkladu tvorby a prejavu vôle s aplikáciou na uvedený prípad 
konštatujeme, že pre platné uzatvorenie kúpnej zmluvy/odstúpenie od 
zmluvy, prípadne iný postup (nájom, predaj spôsobom hodným osobit-
ného zreteľa) je nevyhnutné prijať uznesenie mestského zastupiteľstva 
ako orgánu s výhradnou kompetenciou pre nakladenie s majetkom 
mesta,“ konštatuje mesto v dôvodovej správe s tým, že aktuálna situácia 
oprávňuje mesto Svidník v postavení budúceho predávajúceho rozhodnúť 
o odstúpení od zmluvy. 

***
AKÉ MOŽNOSTI MAJÚ POSLANCI?

  Odstúpenie od zmluvy je pritom jednostranný právny úkon, ktorým sa zmluva 
ruší od začiatku s následkom vrátenia si vzájomných plnení. V prípade, ak 
okolnosti prípadu s nedodržaním zmluvných podmienok budú zo strany mesta 
Svidník akceptované, je nevyhnutné v súlade s princípom právnej istoty oboch 
zmluvných strán pristúpiť k úprave zmluvného vzťahu. 
  K potrebnej úprave môžu zmluvné strany pristúpiť napr. predĺžením lehoty 
výstavby, prípadne aj predajom pozemku spôsobom hodným osobitného zrete-
ľa, ktorý zohľadní situáciu investora (budúceho kupujúceho), mesta Svidník a 
hodnotu predávanej nehnuteľnosti. „Aktuálny právny stav vyplývajúci z vyššie 
uvedeného záväzkového vzťahu spĺňa všetky atribúty nakladania s majet-

Výstavba nákupného centra na pozemku po bývalých rómskych bytovkách je otázna 

kom vo výhradnej kompetencii mestského zastupiteľstva. Mestskému 
zastupiteľstvu odporúčame prerokovať uvedený právny stav s ohľadom 
na popísanú situáciu s rozhodnutím upraviť zmluvné podmienky Zmluvy 
o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 28. augusta 2018 alebo od 
zmluvy odstúpiť. Pasívnou akceptáciou uvedeného stavu sa zmluvné 
strany môžu vystaviť neželanému následku v podobe existujúcej stavby 
na nevysporiadanom pozemku,“ konštatuje mesto Svidník.

***
POSLANCI STOJE PRED ZÁVAŽNÝM ROZHODNUTÍM 

  Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku tak stoja pred závažným 
rozhodnutím. Na stôl poslanci dostávajú dve alternatívy riešenia situácie. Prvá 
predpokladá schválenie odstúpenia od Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej 
zmluvy medzi mestom Svidník a spoločnosťou W-Market, s.r.o., Prešov z 
dôvodu nesplnenia zmluvnej podmienky. 
  Druhá alternatíva spočíva v schválení zmenu zmluvných podmienok z 
dôvodov objektívnych skutočností, ktoré nemohli zmluvné strany pri vynalo-
žení náležitej starostlivosti predvídať s tým, že 50 %-nú rozostavanosť má 
spomínaná spoločnosť dosiahnuť do 4 rokov od podpísania zmluvy, teda do 
28. augusta 2022. Inak platí, že mesto môže od zmluvy odstúpiť a prešovská 
spoločnosť zaplatí 10 % zmluvnú pokutu z kúpnej ceny.
  Ako sme už uviedli, spoločnosť W-Market, s.r.o., Prešov nedodržanie platnej 
zmluvy odôvodňuje už spomínaným pandemickým obdobím, ale i ďalšími 
okolnosťami, na ktoré nemali vplyv. Rovnako zdôraznili, že ich záujem o vý-
stavbu nákupného centra trvá. Ako si s tým poradia poslanci, je zatiaľ otázne. 
Rokovať o tom budú v stredu 8. decembra v priestoroch Domu kultúry.  (ps)

Vyrastie napokon nákupné centrum na tomto pozemku alebo bude 
slúžiť na iný účel? Tak o tomto budú v stredu 8. decembra rozhodovať 
mestskí poslanci  
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  Mierne zlepšenie, no stále nie také, aby sa dalo hovoriť o tej správ-
ne vlne. Asi takto sa dá hodnotiť aktuálna pandemická situácia 
súvisiaca s ochorením Covid-19 v našom regióne, teda v okresoch 
Svidník a Stropkov.

  Podnikateľ a bývalý prezident 1. FK Svidník Jozef Žák z Lado-
mirovej je vo väzbe už dva roky. Presne dva roky uplynuli v tretí 
decembrový deň.

Podnikateľ Jozef Žák z Ladomirovej je vo väzbe už dva roky 

  Okresný súd vo Svidníku vedie voči Jozefovi Žákovi hneď niekoľko súdnych 
konaní. Na pojednávanie jedného z nich 3. decembra 2019 Jozef Žák prišiel a 
putoval z neho rovno do vyšetrovacej väzby. Sudca ho do nej vzal pre obavy, 
že by sa vyhýbal ďalším súdnym pojednávaniam, no a odvtedy je stále vo 
vyšetrovacej väzbe.
  Hovorkyňa súdov v Prešovskom kraji Ivana Petrufová nás v závere minulého 
týždňa informovala o stave jednotlivých konaní voči podnikateľovi Jozefovi 
Žákovi, ktorý istý čas pôsobil aj ako zastupujúci starosta obce Ladomirová, či 
ako prezident 1. FK Svidník. „V trestnej veci pre pokus zločinu subvenčné-
ho podvodu bolo právoplatne rozhodnuté rozsudkom dňa 4. novembra 
2019 v spojení s rozhodnutím Krajského súdu v Prešove zo dňa 25. 
júna 2020. Aktuálne bol spis predložený Najvyššiemu súdu SR (od 21. 
januára 2021) na dovolacie konanie  iniciované Generálnou prokuratúrou 
SR,“ informovala nás Ivana Petrufová o prvom súdnom konaní voči Jozefovi 
Žákovi a pridala aj informácie o druhom.
   „Vo veci, v ktorej súd koná o obžalobe pre pokračovací zločin subvenč-
ného podvodu sčasti dokonaný a sčasti v štádiu pokusu a spáchaný vo 
forme pomoci rozhodoval okresný súd opakovane o žiadosti obžalova-
ného o prepustenie z väzby, naposledy dňa 18. novembra 2021. Túto 
žiadosť zamietol a vo veci bude rozhodovať Krajský súd v Prešove na 
základe podanej sťažnosti obžalovaným. Termín hlavného pojednáva-
nia bol z tohto dôvodu odročený na neurčito,“ skonštatovala hovorkyňa 
a poskytla nám informácie aj o treťom súdnom konaní voči Jozefovi Žákovi. 
„Okresný súd právoplatne rozhodol rozsudkom dňa 2. septembra 2020 
v spojení s uznesením Krajského súdu v Prešove zo dňa 8. apríla 2021,“ 
povedala hovorkyňa súdov v Prešovskom kraji Ivana Petrufová a poskytla nám 
aj samotný rozsudok, ktorý je zverejnený aj na webovej stránke Ministerstva 
spravodlivosti. Jozefa Žáka ním Okresný súd vo Svidníku uznal za vinného zo 
spáchania prečinu podvodu a uložil mu trest odňatia slobody v trvaní osemnásť 
mesiacov. Výkon trestu mu súd podmienečne odložil a určil skúšobnú lehotu 
v trvaní tridsiatich mesiacov. 

(ps)

Regionálna hygienička Helena Hrebeňaková hodnotí aktuálnu situáciu 
„Nízka zaočkovanosť škodí najviac“ 

  V rozhovore pre naše noviny to potvrdila riaditeľka Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva vo Svidníku Helena Hrebeňaková. „Áno, dá sa to tak povedať. 
Každý týždeň pozorujeme mierne zlepšenie sedemdňovej incidencie, ale 
stále je to zlé. Za uplynulý týždeň okres Svidník 214 
pozitívne testovaných a okres Stropkov 235 pozitívne 
testovaných,“ zdôraznila Helena Hrebeňaková, podľa 
ktorej je horšia situácia v okrese Stropkov, pričom poziti-
vita testov je stále veľmi vysoká. Každý tretí testovaný je 
pozitívny a každý piaty pozitívny má menej ako 18 rokov. 
Následne ochorie celá rodina. 
„Zaočkovanosť je veľmi nízka v obidvoch okresoch. 
Patríme medzi najhoršie zaočkované okresy na Slo-
vensku,“ podotkla regionálna hygienička, podľa ktorej 
sa zvlášť v tomto predvianočnom období treba správať 
hlavne zodpovedne. „Jediné, čo nám pomôže vymaniť 
sa z tejto situácie, je očkovanie, dodržiavanie opatrení 
a zníženie mobility.“ 
  Na Slovensku stále platí núdzový stav, takže návštevy sú povolené iba za úče-
lom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť 
odkázaný. 
  Podľa regionálnej hygieničky to netreba zneužívať a zároveň si myslí, že aktuálne 

platný lockdown bude ešte predĺžený, pretože situácia v nemocniciach je vážna. 
Aj preto i v našom regióne hygieničky spolu s policajtmi pokračujú v cielených 
kontrolách dodržiavania opatrení či karantény. „V súčasnosti je našou prioritou 
epidemiologické šetrenie v ohnisku nákazy, tzv. trasovanie úzkych kontaktov, 
nariaďovanie izolácie, objednávanie na testovanie a pod. Je toho veľa. Všetci 
už pociťujeme únavu. Ale nevynechávame ani kontroly, vykonávame ich sami, 
ale aj spolu s políciou. Zo zhruba 150 kontrol, ktoré sme v poslednom období 
vykonali, sme zistili 3 porušenia. Napriek zákazu boli prevádzky otvorené. 

Pokuty budú uložené v správnom konaní,“ ozrejmila 
situáciu Helena Hrebeňaková, podľa ktorej k zlej situácii 
najviac prispieva nízka zaočkovanosť. „Z pozitívne 
testovaných v našom regióne je viac ako 70 % 
neočkovaných. Je pravda, že ochorie aj očkovaný, 
ale priebeh ochorenia u očkovaného je oveľa ľahší. 
V nemocniciach vo vážnom stave končia zväčša 
neočkovaní. Ďalej to je nedodržiavanie opatrení, 
ignorujeme aj prekrytie horných dýchacích ciest. 
Nepomôžu nám ani nákupy v susednom Poľsku.“ 
  Riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravot-
níctva vo Svidníku Helena Hrebeňaková v aktuálnom 
predvianočnom období radi ľuďom, aby boli opatrní a 

zodpovední. „Denne nám na COVID-19 zomierajú desiatky ľudí. 
  Zdravotnícky systém je preťažený, pričom zdravotníci robia viac ako maxi-
mum pre záchranu životov pred týmto infekčným ochorením. To nie je hoax, 
to je realita. Chráňme seba a svojich blízkych,“ uzavrela celoslovenskú situáciu 
Helena Hrebeňaková.                                                                                           (ps) 

Okresný súd vo Svidníku vedie voči Jozefovi Žákovi niekoľko súdných 
konaní. Na pojednávanie jedného z nich 3. decembra 2019 prišiel a 
putoval do vyšetrovacej väzby. No a odvtedy je tam... 
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  V tomto roku uplynulo 190 rokov od príchodu Adama Hlovíka 
do Giraltoviec a 170 rokov od jeho úmrtia. Adam Hlovík pochá-
dzal z Oravy z obce Párnica z maloroľníckej rodiny. Tak ako jeho 
brat Ján aj on sa s veľkou mierou zapísal do dejín národného 
obrodenia, kde vyvíjal rôznorodé aktivity posilňujúce národného 
ducha Slovákov. 

Kde sa dvaja nevedia dohodnúť, tretí ponúkne riešenie

  Po štúdiách v Banskej Bystrici a maďarskom Debrecíne prešiel na prešovské 
kolégium. Po ukončení teológie odchádza na evanjelickú faru do Kladzian pri 
Vranove nad Topľou. Do Giraltoviec prišiel v roku 1831. Nepôsobil tu len ako 
farár, ale od roku 1836 aj ako šarišsko-zemplínsky senior. 
Práve jeho pričinením sa Giraltovce do-
stali do povedomia ako jedno z centier 
národného sebauvedomenia Slovákov. 
Veľmi aktívne spolupracoval s význam-
nými osobnosťami formujúcimi slovenský 
národ. Ján Kollár do svojich dvojdielnych 
„Národných spievaniek“ vybral dve tretiny 
Hlovikových piesní so šarišského regiónu. 
Na štúdiách sa tiež zoznámil s mnohými 
štúrovcami. So svojim bratom Jánom bol 
tiež spolupracovníkom tajného študent-
ského spolku Vzájomnosť na východnom 
Slovensku. Bol členom aj podporovateľom 
známeho spolku Tatrín, ktorý bo považo-
vaný za predchodcu Matice Slovenskej. 
   Veľkou osobitnou kapitolou jeho života bolo priateľstvo s Jonášom Zábor-
ským. Nezabudnuteľná je Záborského poviedka „Hlovík medzi vzbúreným 
ľudom“, kde je Hlovík aj hlavnou postavou. V známom spore o spisovnú 
slovenčinu medzi Kollárom a Štúrom sa Hlovík prikláňal skôr ku Kollárovi, 
ba dokonca v prípade ďalšej možnosti mal snahu o presadenie šarištiny, ako 
spisovného jazyka. A sme pri nadpise článku. Teda nám to vychádza, že ša-
rišské nárečie dominuje úplne v popredí. Iste si pamätáte i na ďalšieho nášho 
národovca z obce Krivany pri Lipanoch Jána Lazoríka, etnológa, zberateľa, 
folkloristu a pod., ktorý tiež šarištinu presadzoval za spisovný jazyk. Žiaľ v 
roku 2015 nám umrela i táto osobnosť, ktorá napísala niekoľko výnimočných 
literárnych prác, akože ináč v šarištine. 
  Vidiek n.o., aspoň tým málom pokračuje v smerovaní Jána Lazoríka. A 
práve v spolupráci s jeho priateľom pánom Ondrejom Jedinákom sme vydali 
slovensko-šarišský slovník „Poce sebe pohutoric“. Máte možnosť sa veľa zo 
slovníka naučiť, odskúšať si či ste nezabudli svoje nárečie a zaspievať si tam 
uvedené šarišské piesne, ale najmä si prečítať veľmi dôležité informácie o 

potrebe si uchovania rodného jazyku.  
  Na svete je takmer 8 000 jazykov. Polovicu z nich o chvíľu vymrie. Hlavné 
svetové jazyky vytláčajú do úzadia mnohé, ktoré poznajú len jednotlivci. 
Každé dva týždne zanikne jeden z nich. Po mnohých z nich nezostane nijaké 
svedectvo.
  Najťažším jazykom, akým sa hovorí na tejto planéte, je práve slovenčina. 
A to pre jej gramatickú štruktúru a „mobilitu slov a slovných spojení“. Ide o 
jazyk, ktorý nemá vo svete obdobu, čo sa týka náročnosti na učenie a písanie, 
počúvanie, hovorenie a čítanie. Mali by sme byť hrdí na to, že rozprávame 
najťažším jazykom na svete, aký kedy vôbec vznikol, lebo ťažší jazyk už nie je.
Buďme hrdý na našu jazykovú jedinečnosť. Nešliapme teda po jedinečných 
pamiatkach našich predkov, či likvidácií nárečí . Snažme sa, aby aspoň prejav 

slovenského ľudového umu, či už spevu 
v pestrých formách ľudového kroja, vyre-
závaných ľudových dielach z dreva alebo 
unikátnymi stavbami drevených kostolov 
a všetkého čoho sa tu ľud dotkol, zostalo 
v pečati jeho tvorivého ducha a vnímavej 
duše. Iste mnohých z Vás poteší bližšie 
oboznámiť sa s históriou svojrázneho 
šarišského kraja s jeho šarištinou, ako ná-
rečia charakterizujúceho tento symbolizu-
júci kraj dvoch kultúr, šarišskej a rusínskej. 
Veď sme regiónom, ktorým prechádza 
i hranica západnej a východnej kultúry.
Nezisková organizácia Vidiek z Giralto-
viec, sa snaží vo svojom úsilí zachovať 

všetko, čo je v tomto regióne výnimočné i pre cestovný ruch a môže byť i 
súčasťou produktu vidieckeho turizmu a agroturizmu.
  Preto Vidiek, n.o. v Giraltovciach vydala a uviedla do predaja zaujímavú 
knihu s názvom „Poce sebe pohutoric“, alebo inač Šarišsko-slovenský slovník 
i „Budzimerská i šarišská okoľica“ od autora Ondreja Jedináka. Ide o druhé 
vydanie, ktoré bolo doplnené o niektoré nárečové slovíčka a výrazy na ktoré 
sa v prvom vydaní pozabudlo a ktoré sme radi doplnili. 
Verím, že si aj Vy objednáte niekoľko publikácii, ktoré môžete venovať ofi -
ciálnym i neofi ciálnym návštevám, jubilantom a samozrejme ich využiť ako 
vianočný darček.  
  Načisto něspisovna kňiška o tim, že rozmanitosc nemuši bic ľem prirodna.
A ak hrešice na tvarde „y“, ta f totej kniške nenajdzece aňi jedno.
Cena knihy je 11,00 €. Distribútorom a predajcom kníh je: Regionálne informač-
né a turistické centrum v Giraltovciach, Dukelská ul., Slovensko-Poľský dom
087 01 Giraltovce, email: emfi l4@gmail.com, tel. 0917 637 475. 

Ľubomír Filo, riaditeľ Vidiek, n.o.

   Z dôvodu bezpečnostného incidentu, ktorý sa stal v Nemocnici 
arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku patriacej do siete Svet zdravia 
na COVID oddelení ešte predminulý týždeň (26. novembra 2021), 
pri ktorom bol napadnutý službukonajúci personál a z dôvodu 
vážnej epidemiologickej situácie, vedenie nemocnice rozhodlo 
o dočasnom obmedzení vstupov do a z nemocnice.

AKO SA DOSTANETE 
DO NEMOCNICE?

   Otvorené vstupy do a z nemoc-
nice sú na pohotovostnom vstupe 
(pri recepcii), otvorený nepretržite 
24/7 a    pri vakcinačnom centre 
(pri Psychiatrickej liečebni), ktorý 
je otvorený iba pracovné dni od 
5.30 - 18.30 hod a počas víkendov, 
štátnych sviatkov v čase od 5.30 - 
6.30 hod. a od 17.30 - 18.30 hod.

OČKUJÚ UŽ 5 DNÍ V TÝŽDNI
   Svidnícka nemocnica zároveň 

potvrdila, že rozširuje vakcinačné 
dni vo svojom Vakcinačnom centre 
o jeden deň. Od pondelka 6. decem-
bra je otvorené každý pracovný deň 
(pondelok až piatok).

REGISTROVANÍ, 
AJ BEZ REGISTRÁCIE

   Registrovaní žiadatelia sú očko-
vaní od pondelka do piatku od 7.30 
do 11.30 hod. Od 11.45 do 12.30 je 
obedňajšia prestávka a po nej od 
12.30 do 14.00 hod. sú očkovaní 
neregistrovaní žiadatelia. 

AKÝMI VAKCÍNAMI 
OČKUJÚ?

   Očkovanie proti ochoreniu CO-
VID -19 v uvedené dni je možné 
vakcínou Janssen od spoločnosti 
Johnson & Johnson. Jedná sa o 
jednodávkovú vakcínu určenú pre 
obyvateľov nad 18 r. Na mieste 
očkovania je nutné sa preukázať 
občianskym preukazom alebo 
preukazom poistenca. Vakcinuje 
sa aj vakcínou Comirnanty mRNA 
očkovacia látka proti Covid 19 od 
spoločnosti PFIZER 2 - dávkový 
cyklus očkovania (DVOJDÁVKO-
VÁ). Je nutné sa preukázať občian-
skym preukazom alebo preukazom 
poistenca.    

OČKOVANIE 
DETÍ A MLÁDEŽE   

   Osoby od 16 do 18 rokov v dopro-

vode zákonného zástupcu (rodič). 
   Iba v utorok je možné očkovanie 
detí od 12 do 16 rokov v doprovode 
zákonného zástupcu (rodič).

KEDY SA DÁ OTESTOVAŤ 
POČAS VIANOČNÝCH 

A NOVOROČNÝCH SVIATKOV?   
   Nemocnica vo Svidníku informuje 
zároveň aj o antigénovom testovaní 
počas vianočných a novoročných 
sviatkov v MOM nemocnice. Na 
Štedrý deň, teda 24. decembra 
bude zatvorené, 25. decembra a 
26. decembra sa bude testovať od 
8. do 12. hod., na Nový rok, teda 
1. januára 2022 bude zatvorení, 
2. januára sa bude testovať od 8. 
do 12. hodiny a 6. januára od 7. 
do 15.30 hod. Posledný odber je o 
15.15, resp. o 11.45 hod. 

(nsz)

Nemocnica už očkuje päť dní v týždni, obmedzila vstupy do budovy 
a oznamuje aj časy antigénového testovania počas sviatkov
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 Vianočný čas je asi pre každého z nás obdobím hojnosti. Už 
počas vianočných príprav nakupujeme množstvo tovaru na 
pečenie koláčov, darčeky balíme do ďalšieho obalu alebo tašky 
určené pre našich najbližších plníme prekvapeniami. A na konci 
dňa nám z tohto všetkého ostane obrovské množstvo odpadu. 

Pripravme sa na Vianoce bez odpadu

  Aby sme počas príprav na Vianoce i na samotné sviatky neostali zahrabaní 
v odpade, pripravili sme pre Vás niekoľko tipov, ako sa správať zodpovedne 
a šetrne voči nášmu životnému prostrediu a v neposlednom rade aj voči 
vlastnej peňaženke. Otvorte s nami Adventný kalendár, ktorý nájdete na 
našej sociálnej sieti (www.menejodpadu.sk) a inšpirujte sa, ako sa pripraviť 
na Vianoce bez odpadu. 

PRED PRÍCHODOM MIKULÁŠA
  Nebolo by azda dieťa, ale určite ani dospelý, ktorého poteší nejaká sladkosť 
či maličkosť v čižme za oknom. Deti obľubujú aj predovšetkým adventný 
kalendár, z ktorého si deň čo deň vyberajú malý darček. „Avšak namiesto 
toho z obchodu, ktorý obsahuje plasty, si vyrobte vlastný z látky, tex-
tilných vrecúšok alebo papiera. Okrem toho, že vyprodukujete menej 
odpadu, využijete veci, ktoré máte určite doma a chceli ste ich možno aj 
vyhodiť a zostane vám aj na ďalší rok,“ hovorí Martina Gaislová z portálu 
menejodpadu.sk. Počas výroby vlastného kalendára sa pritom prenesieme 
do našich detských čias a  urobíte dobrý skutok pre prírodu - vyprodukujete 
menej odpadu.
  Aj keď súčasná situácia zatvorila tradičné vianočné trhy, na niektorých 
miestach si môžeme kúpiť punč či teplý čaj. Namiesto jednorazového si so 
sebou zoberme vlastný pohár, ktorý si raz kúpime a použijeme nespočetnekrát. 
Cestou domov iste nájdeme otvorené trafi ky s vianočnými pohľadnicami. Ale 
so spokojnou dušou môžeme pokračovať ďalej, lebo doma si ich vyrobíme s 
deťmi či blízkymi vlastné pozdravy. Určite adresáta potešia viac ako tie, ktoré 
sú zabalené v plastovom obalom. 
  Čižmy už sú za oknom a každý z nás netrpezlivo čaká, kedy si nájde malý 
darček od Mikuláša. Ale ani ten nemusí byť len zo sladkostí zabalených v 
rôznych farebných plastových obaloch. Pripravme si zero waste mikulášsky 
balíček. Môžeme od neho dať dobroty nakúpené v bezobalovom obchode. 
Ak ho v blízkosti nemáte, nezúfajte a siahnite po nebalenom lokálnom ovocí, 
či orechoch, ktoré sa dajú kúpiť na váhu aj v supermarkete. 

***
DARČEK NEMUSÍ BYŤ ZABALENÝ

  Vianoce sa už nezadržateľne blížia a viacerí určite ešte stále nevedia, čím 
obdarovať svojich blízkych. Keďže zložitá situácia obmedzila nakupovanie v 
kamenných obchodoch a surfovanie po internete nie je pre každého, venujme 
viac ako len hmotný dar. „Svojim blízkym venujte zážitky, výlety, alebo 
kurz maľovania, či keramiky, či rôzne voľnočasové aktivity. Podporíte 
tým malých podnikateľov vo svojom okolí a zároveň z takého darčeka 
bude minimálny, ak vôbec, nejaký odpad,“ odporúča Martina Gaislová. 
Darovať môžeme aj Skutočný darček, ktorým nielen urobíme radosť nášmu 
blízkemu, ale zároveň pomôžeme aj niekomu, kto našu pomoc naozaj po-
trebuje. Pri výbere darčeka sa nebojte opýtať priateľov a rodiny, čo by si pod 
vianočný stromček želali. Môžeme si urobiť aj zdieľaný zoznam, do ktorého 
každý z nás napíše jeden darček, ktorý si želá. Navzájom sa tak obdarujme 
tým, čo naozaj využijeme a navyše nemusíme hodiny hádať, čo by druhého 
potešilo. 
  Ak už budeme rozmýšľať nad zaujímavými aktivitami, ktorými chcete obda-

rovať svojich najbližších, môžeme začať plánovať nákupy potravín. Poroz-
mýšľajme, aké a koľko surovín naozaj potrebujeme na vianočné pečenie a čo 
všetko dáme na vianočný stôl. „Inšpiráciou, kde nakupovať, sú bezobalové 
obchody. Určite máte vo svojom okolí nejaký. Skúste si v ňom nakúpiť 
všetko, čo ste si zapísali do zoznamu. Do obchodu si nezabudnite 
zobrať vlastné nádoby, či poháre, ktoré naplníte potravinami,“ hovorí 

Martina Gaislová. Nakúpiť môžeme aj v obchodoch, kde predávajú lokálne 
produkty z nášho regiónu. Opäť tak podporíme miestnych výrobcov, ktorí v 
týchto časoch určite potrebujú našu pomoc. Dôsledným naplánovaním nákupu 
ušetríme nielen čas a peniaze, ale naozaj nakúpime len to, čo skonzumujeme. 
Po sviatkoch tak nevyhodíme nezjedené či pokazené jedlo do kontajnera a 
prispejeme k jeho menšej tvorbe. 

***
NIE JE STROMČEK AKO STROMČEK

  A nastal čas, aby sme pripravili vianočný stromček. Určite sa zhodneme na 
tom, že ten umelý nevyčarí skutočného ducha Vianoc. Ak sa teda rozhodnete 
pre živý, skúsme využiť stromček na prenájom alebo v črepníku. Po sviatkoch 
ho nevyhodíme ku kontajnerom, ale dostane aj ďalšie využitie. Tí odvážnejší 
si môžu mať aj iný originálny stromček - môže mať drevený stromček na stene 
alebo využiť starý rebrík, ktorý ozdobia. 
  Trochu netradičné, ale určite ním rovnako potešíme. A aby bol pekný a pestrý, 
na jeho zdobenie využime dekorácie z prírodných zdrojov, napríklad z dreva, 
či včelieho vosku. Deti môžu vyrobiť ozdoby z papiera alebo zo zvyškov látok, 
ktoré nájdeme v skrini. 
  Ak sa na Vianoce pripravíme včas a zodpovedne, vyhneme sa nielen stresu, 
ale môžeme pomôcť k ochrane životného prostredia a k jeho zlepšeniu. Naj-
krajšie sviatky roka tak môžu byť naozaj pohodové a plné príjemných chvíľ. 
Je len na nás, aké si vyberieme. 

 Tomáš Halán, pr@menejodpadu.sk 

  Do mikroprojektu s názvom „Kultúrne dedičstvo župy Jasło a okresu Svidník“ 
sa zapojili aj žiaci II. stupňa ZŠ Komenského vo Svidníku.  
  Fotosúťaž organizoval Mládežnícky Dom Kultúry v Jasle. Cieľom projektu 
bolo rozvíjanie záujmu o fotografi u, formovanie pocitu vlastnej regionálnej 
identity, propagácia poznávacieho turizmu a vytváranie presvedčenia o potrebe 
zachovať pamiatky kultúrneho dedičstva u mladej generácie. Súťažilo sa v 
dvoch vekových kategóriách (žiaci základných škôl a študenti stredných škôl).
Výsledky súťaže školu veľmi potešili. Odborná komisia vybrala a ocenila 
fotografi e aj našich deviatačiek: Katarína Siváková z 9. B triedy si vybojovala 
krásne - 1. miesto. Jej spolužiačka Adriana Dziaková z 9. A triedy - 2. miesto. 
Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy 
i nášho mesta Svidník.                                                                      (mg, ak)

Uspeli v medzinárodnej fotosúťaži 
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  25. novembra sme si pripomenuli Medzinárodný deň eliminácie 
násilia na ženách. Násilie na ženách je porušenie ľudských práv 
a forma diskriminácie žien. Sú to všetky činy rodovo podmiene-
ného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, 
sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien 
vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného 
zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote. 

25. november: Medzinárodný deň eliminácie násilia na ženách 

  Predchádzanie násilia páchaného na ženách a jeho eliminovanie sa týka 
nás všetkých!
- každá forma ubližovania, vyhrážania sa, zneužívania moci, prejavu nadvlády, 
každý čin, ktorého následkom je, že obeť robí niečo, čo nechce robiť, alebo 
obeti je bránené robiť niečo, čo chce robiť.
- vyvolávanie strachu je ďalším prostriedkom násilia na ženách a súčasťou 
jeho dynamiky; strach pred ďalším násilím 
sa často stáva najsilnejším nástrojom útlaku. 
- každé správanie, ktoré priamo narúša slo-
bodnú vôľu a sebaúctu ženy.
násilie na ženách postihuje ženy všetkých 
kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr 
a etnických skupín.
- násilie na ženách sa najčastejšie vyskytuje 
v rodinách a partnerských vzťahoch, je oveľa 
pravdepodobnejšie, že sa žena stane obeťou 
násilia svojho manžela (partnera, bývalého 
manžela), než že sa stane obeťou prepad-
nutia na ulici.
- násilie nie je konfl ikt, v konfl ikte sa stretnú 
rovnocenné strany, kým násilie je, keď jedna 
strana zneužije prevahu moci.

***
ROZPOZNANIE NÁSILIA, 

FORMY NÁSILIA
  
  Fyzické násilie sa prejavuje širokým spek-
trom intenzity napadnutia. Zahŕňa všemožné 
formy brutality, ktorých intenzita sa stupňuje. 
Od sácania, kopania, bitia,  narastajúca ag-
resivita vyúsťuje do mlátenia s úmyslom až 
usmrtiť. S telesným násilím sa často spája 
ničenie majetku, t.j. hlavne vecí, na  ktorých 
žene záleží. 
  Psychické násilie zahŕňa citové a slovné 
týranie, žena ho pociťuje ako ničenie pocitu  
vlastnej hodnoty a psychického  zdravia.  Patrí 
sem zosmiešňovanie doma i na verejnosti, 
urážlivé poznámky o výzore alebo charaktere, 
osočovanie a výbuchy zlosti. Tvrdenia, že 
žena je bláznivá, psychicky chorá, namýšľa 
si, má samovražedné sklony. 
  Sexualizované násilie zahŕňa všetky sexu-
álne činy, ktoré sú žene nanútené. Je aktom agresie a zneužitia moci, a nie 
výsledkom  nekontrolovateľných sexuálnych pudov. Patrí sem znásilnenie, 
vynútená vaginálna, orálna alebo análna penetrácia, vynucovanie sado-ma-
sochistických praktík, nútenie k prostitúcii, nútenie k sexuálnym kontaktom s 
priateľmi zneužívateľa, nútenie k sledovaniu pornografi e - to je výber najčas-
tejšieho sexuálneho násilia. 
Sociálne násilie - správanie,  ktoré  má  za cieľ  ženu  izolovať.  Stratégia často 
používaná na manipuláciu a kontrolu obete. Patrí sem: bránenie sa stretávať s 
rodinou, priateľmi a priateľkami, zamykanie v domácnosti, odhlásenie telefónu, 
sledovanie telefonátov, mailov, zakazovanie používať auto a iné. 
Ekonomické násilie  znamená  nerovnováhu  v  prístupe k fi nančným zdrojom 
a využívanie silnejšej ekonomickej pozície. Zneužívanie moci disponovaním 
fi nančných prostriedkov, odmietaním alebo minimalizáciou fi nančnej podpory, 
bránením vo vykonávaní práce, zamestnania. 

***
ČO MÔŽETE UROBIŤ 

- snažte sa od obete o probléme násilia dozvedieť čo najviac,
- ak obeť hovorí, že jej partner jej ubližuje,  počúvajte ju  a povedzte jej, čo 

viete o podstate násilia páchaného na ženách,
- informujte ju, že je nebezpečné ignorovať násilie a že násilie sa časom 
stupňuje,
- informujte ju, že za násilie je zodpovedný výlučne páchateľ, 
- informujte ju o rôznych možnostiach, ako zmeniť jej situáciu, aj o dôsledkoch 
týchto zmien,
- pomôžte jej, aby sa rozhodla, ale nenúťte ju k tomu; podporujte ju k samo-
statnému rozhodnutiu,
- informujte ju, že problém násilia sa samostatne zvláda veľmi ťažko a preto 
jej pomôžte vyhľadať ďalšie dôveryhodné osoby, ktoré jej môžu pomôcť,
- sprevádzajte ju, ak potrebuje oporu, napr. na úradoch a inštitúciách, pomôžte 
jej v starostlivosti o deti a zvládaní vecí každodenného života,
- pomôžte jej pripraviť “krízový plán” a “útek”, pomôžte jej nájsť bezpečné 
miesto, kam sa môže v prípade potreby uchýliť, informujte ju o pomáhajúcich 
zariadeniach a informačných materiáloch,

- nekonfrontujte sa s násilníckym part-
nerom tejto ženy,
- majte trpezlivosť a pochopenie, dajte 
najavo, že ste jej k dispozícii a že u vás 
nájde podporu,
- nesnažte sa o rýchlu zmenu situácie, 
neočakávajte od nej žiadne radikálne 
rozhodnutia. 

***
AK VY SAMA PREŽÍVATE NÁSILIE

  Pamätajte si, že to nie je vaša vina.
Prelomte mlčanie, povedzte to nie-
komu.
Máte právo na život bez násilia - žiaden 
muž nemá právo týrať vás.
Neobraňujte svojho násilníckeho part-
nera.
Máte právo na život bez násilníckeho 
partnera.
Máte právo na život v bezpečí a pokoji.
Násilie neprestane samo, nečakajte, až 
to bude horšie.
Existujú ľudia, ktorí vám pomôžu a 
podporia vás pri premene vášho života.

***
TRESTNO-PRÁVNE ASPEKTY 

NÁSILIA PÁCHANÉHO 
NA ŽENÁCH

  
  Násilie, vrátane vyhrážok, je trestný 
čin.
Polícia môže vstúpiť do bytu, ak sú 
ohrozené životy a zdravie, ak hrozí zá-
važná škoda, ak vec neznesie odklad.
Polícia môže zaistiť osobu, ktorá svojím 
konaním bezprostredne ohrozuje život, 

zdravie alebo majetok a navrhnúť ďalšie opatrenia.
  Trestné oznámenie môže byť podané písomne na ktoromkoľvek najbližšom  
útvare Policajného zboru alebo na prokuratúre.
Obeť bude poučená o svojich právach.
  Trestné oznámenie nemusíte podať bezprostredne po útoku. Nehovorte iba 
o poslednom útoku, skúste si spomenúť na čo najviac  násilných útokov alebo 
iných skutkov, na ich miesto, čas a prípadných svedkov.

***
KDE NÁJDETE POMOC

  Ak viete o tom, že vo vašom susedstve dochádza k násiliu, zavolajte políciu 
(č. 158). Môžete to aj anonymne oznámiť na prokuratúru alebo na súd, prís-
lušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. 

Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie: 
0800 212 212

Kontakty na inštitúcie poskytujúce pomoc obetiam násilie na
 www.zastavmenasilie.sk. 
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  Folklórny súbor Makovica zo Svidníka tohto roku oslavuje 65 
rokov svojej existencie, a preto ešte v decembri 2020 vznikla 
myšlienka niečo vytvoriť. Členovia súboru sa rozhodli, že pri 
tejto príležitosti vytvoria vianočné cédečko, keďže téma Vianoc je 
vždy živá a každoročne aktuálna. Cédečko nesie veľmi výstižný 
názov „Narodilsja Isus Christos“.

Folklórny súbor Makovica nahral vianočné cédečko 
s výstižným názvom „Narodilsja Isus Christos“

  O tom ako vznikala myšlienka, ale aj samotné vianočné cédečko, hovoríme 
s vedúcim hudobnej zložky Folklórneho súboru Makovica Slavomírom Ka-
liňákom. „Myšlienka vytvoriť a nahrať cédečko vzišla ešte v decembri 
2020, keď sme sa zamýšľali nad prípravou programu k 65. výročiu 
založenia folklórneho súboru Makovica. Pôvodne bolo plánované, že 
nové CD bude zavŕšením celoročných výročných aktivít súboru. Avšak 
pandémia urobila nové plány, preto CD je akýsi „začiatok“ výročných 
aktivít,“ ozrejmil Slavomír Kaliňák.
  Keďže vydanie CD je fi nančne veľmi náročné, samotnému procesu predchá-
dzalo podanie projektu do Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 
2021, ktorý bol podporený. Príprava CD trvala približne päť mesiacov, od júna 
do októbra. „Obdobie pred samotným nahrávaním by sa dalo rozdeliť 
na tri etapy. Prvá pozostávala zo zhromažďovania materiálu, triedenia 
a výberu kolied. 
  Druhá časť prípravy na CD bola práca s konkrétnou vianočnou pies-
ňou. Išlo tu o hudobné spracovanie piesní, rozpis hlasov pre spev a 
jednotlivé hudobné nástroje ľudovej hudby. Toto obdobie trvalo až do 
samotného nahrávania. 
  Posledná etapa bol samotný nácvik kolied, ktorý trval približne 2 me-
siace pred nahrávaním. Táto časť prípravy bola pre mňa asi najlepšia, 
pretože každá skúška bola o niečo lepšia a celý projekt dostával už 
konkrétny tvar a kontúry,“ doplnil Slavomír Kaliňák. 
  Vianočné CD obsahuje 21 rusínskych kolied. 19 kolied je duchovných a 2 
sú svetské. „Veľa kolied je síce málo známych, ale myslím si, že sú o to 
atraktívnejšie. Poslucháč si rozšíri poznanie o nové, možno pre niekoho 

zabudnuté vianočné melódie a texty, ktoré sú veľmi poetické a hlavne 
sprítomňujú narodenie Isusa Christa, a to je podstata Vianoc.“
  Vedúci hudobnej zložky Folklórneho súboru Makovica zo Svidníka Slavomír 
Kaliňák sa zmienil aj o tom, podľa čoho koledy na cédečko vyberal. „Snažil 
som sa vybrať koledy, ktoré ma zaujali predovšetkým svojou melodiku 
a tiež také, ktoré nezazneli na predošlom vianočnom CD (r. 2012). Pri 
výbere kolied som siahol po viacerých publikačných zdrojoch a som 
rád, že som spoznal mnoho kolied, ktoré nie sú známe verejnosti a 
pravdepodobne ani nie sú nahraté.“
  Širokú verejnosť istotne zaujíma aj fakt, či sú koledy naspievane v slovenčine 
alebo rusínčine. „Nakoľko sme národnostný súbor, ktorý má uchovávať 
tradície predovšetkým nášho regiónu, kde žije podstatné množstvo 

Vianočné CD Folklórneho súboru Makovica obsahuje 21 rusínskych 
kolied. 19 kolied je duchovných a 2 sú svetské.

CD bolo nahraté v októbri a novembri v New Folk Studio v Raslaviciach. 
Zvukovú réžiu mal na starosti Stanislav Baláž
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Folklórny súbor Makovica nahral vianočné cédečko 
s výstižným názvom „Narodilsja Isus Christos“
Rusínov, tak všetky koledy sú v rusínske.“
  Nové cédečko verejnosť istotne zaujme. Poslucháč bude mať na výber z 
niekoľkých kolied. Ktorá sa však páči najviac Slavomírovi Kaliňákovi? „Všetky 
sú pekné. Niektoré koledy ma fascinujú melódiou, iné atmosférou alebo 
aj pekným spevom či hudobným prevedením. Nemám favorizovanú 
koledu.“
  Folklórny súbor Makovica posledné vianočné cédečko nahrával v roku 
2012 s názvom „Ščasťa, zdravja vinčujeme“, ktoré bolo medzi ľuďmi veľmi 
obľúbené a vyhľadávané. Distribuovalo sa približne 3 000 ks, čo je na dnešnú 
dobu pomerne veľa. 
  Nuž a v akom zložení na cédečku Makovica spieva? „Koledy naspievalo 
8 speváčok a muzikanti z ľudovej hudby. Ľudovú hudbu pri nahrávaní 
tvorí 10 členov interných a jeden hosť, ktorý hrá na lesnom rohu 6 
kolied,“ predstavil Slavomír Kaliňák a doplnil aj to, kde bol 
samotné cédečko nahrávané a koľko im to celé trvalo. „CD 
bolo nahraté v októbri a novembri v New Folk Studio v 
Raslaviciach. Zvukovú réžiu mal na starosti Stanislav 
Baláž, s ktorým bola výborná spolupráca a s výsledkom 
sme všetci veľmi spokojní.“
  Pandemická situácia výrazne zasiahla do oblasti kultúry 
nielen na Slovensku, ale aj v kraji pod Duklou. Mnohé na-
plánované akcie boli zrušené. Podobne je to aj s vianočnými 
koncertami. „Pôvodne boli plánované dva samostatné 

koncerty, ale keďže pandemická situácia nám to nedovolí, natočili sme 
ako alternatívu koncertom propagačný videoklip v spolupráci s Jožkom 
Micenkom v priestoroch SNM-Múzea ukrajinskej kultúry (v skanzene) a 
v Gréckokatolíckom drevenom chráme sv. Michala Archanjela v Lado-
mirovej. Predsa, jeden mini koncert spojený s odovzdávaním ocení pre 
víťazov súťaží „Najkrajší adventný veniec“ a „Najkrajší betlehem“ plá-
nuje zrealizovať zriaďovateľ súboru Podduklianske osvetové stredisko 
vo Svidníku. Uskutoční sa 10. decembra o 16.30 hodine v priestoroch 
POS. Vstup na podujatie sa bude riadiť platným covid automatom,“ 
uzavrel Slavomír Kaliňák.
  V závere dodajme, že bližšie informácie ohľadom predaja CD nájdete na 
internetovej stránke www.osveta.sk a na facebookovom profi le FS Makovica.

 (pn, foto: archív S. Kaliňák) 

Príprava CD trvala približne päť mesiacov, od júna do októbra...
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  Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku oslovilo aj 
tento rok všetkých žiakov, ktorí majú chuť tvoriť, aby zhotovili 
spolu so svojimi pedagógmi alebo rodičmi jeden zo symbolov 
Vianoc - betlehem. 

Vyhodnotili súťaž O najkrajší betlehem 

V roku 2021 sa do súťaže zapojili základné školy z okresu Svidník, Centrum 
pre deti a rodiny vo Svidník, zariadenia pre seniorov a špecializované zaria-
denia z okresu Svidník, ktorí zhotovili spolu 38 betlehemov. Odborná porota s 
predsedníčkou Milenou Žákovou a jej členmi Vierou Guzlejovou a Katarínou 
Grúsovou vyhodnotila súťažné betlehemy takto:

I. kategória: žiaci 1. - 4. ročníka základných škôl
1. miesto: Jozef Sochovič (CZŠ sv. Juraja vo Svidníku)
1. miesto: Daniel Kucer (CZŠ sv. Juraja vo Svidníku)
2. miesto: Tomáš Majda (CZŠ sv. Juraja vo Svidníku)
2. miesto: Šimon Kimák (CZŠ sv. Juraja vo Svidníku)
3. miesto: Eliška Reňaková (Spojená škola - ZŠ v Giraltovciach)
3. miesto: Klaudia Nemešpetrová (Spojená škola - ZŠ v Giraltovciach)  

Školské kluby pri ZŠ
1. miesto: ŠKD Nižný Orlík
2. miesto: ŠKD Ladomirová

3. miesto: ŠKD Nižný Mirošov

II. kategória: žiaci 5. - 9. ročníka základných škôl
1. miesto: Sabína Marková (ZŠ Kračúnovce)
2. miesto: Miroslava Dzurjanová (Spojená škola - ZŠ v Giraltovciach)
2. miesto: Antónia Červeňáková (Spojená škola - ZŠ vo Svidníku)
3. miesto: Tomáš Guman (Spojená škola - Základná škola vo Svidníku)
3. miesto: Linda Vašková (Spojená škola - Základná škola v Giraltovciach)

Kolektívne práce: žiaci 5. - 9. ročníka základných škôl 
1. miesto: Ivana Kostilníková a Liliana Hliboká 
 (Základná škola 8. mája vo Svidníku)
2. miesto: Lívia Sluková a Laura Ducárová 
 (Základná škola Karpatská vo Svidníku) 
3. miesto: Klára Kuriľáková a Samuel Slivovič 
 (Základná škola 8. mája vo Svidníku)

III. kategória: centrum pre deti a rodiny, špecializované zariadenia
1. miesto: Centrum pre deti a rodiny vo Svidníku (6. skupina)
2. miesto: Centrum pre deti a rodiny vo Svidníku (5. skupina)  
3. miesto: Centrum pre deti a rodiny vo Svidníku (3. skupina)  

 Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

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

Vyhodnotili súťaž O najkrajší adventný veniec  

  V roku 2021 sa do súťaže zapojili  jednotlivci, Centrum pre deti a rodiny vo 
Svidníku, všetky základné školy vo Svidníku, zariadenia pre seniorov a špe-
cializované zariadenia z okresu Svidník, ktorí zhotovili spolu 59 adventných 
vencov. Odborná porota s predsedníčkou Vierou Guzlejovou a členmi Milenou 
Žákovou a Katarínou Grúsovou vyhodnotila súťažné adventné vence takto:

I. kategória: Dospelí - ženy
1. miesto: Iveta Kosťová (Svidník)
2. miesto: Helena Hlivjaková (Svidník)
3. miesto: Mária Soročinová (Svidník)
3. miesto: Jana Mihaličová (Svidník)             

II. kategória: Centrum pre deti a rodiny, špecializované zariadenia
1. miesto: Spojená škola internátna vo Svidníku
2. miesto: Centrum pre deti a rodiny vo Svidníku (4. skupina)
3. miesto: Centrum pre deti a rodiny vo Svidníku (6. skupina)
3. miesto: Centrum pre deti a rodiny vo Svidníku (5. skupina)

III. kategória: Denné stacionáre pre seniorov 
1. miesto: Denné centrum Svidník - Irena Laciková
2. miesto: Denný stacionár Kurimka - Hana Jevčáková 
3. miesto: Denný stacionár Cernina - Jana Jenčová
3. miesto: Atrium n. o. - Zariadenie pre seniorov vo Svidníku

IV. kategória: Základné školy
1. miesto: Alex Furmanek (ZŠ Komenského vo Svidníku)
2. miesto: Barbora Podhajecká (Spojená škola - Základná škola vo Svidníku)
2. miesto: Eva Czonková (Spojená škola - Základná škola vo Svidníku)
3. miesto: Kristína Pilipová (Spojená škola - Základná škola vo Svidníku)
3. miesto: Karin Buzgová (Spojená škola - Základná škola vo Svidníku)

Katarína Grúsová, POS vo Svidníku
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    SPOMIENKA
Vo štvrtok 9. decembra 2021 

uplynú dva roky, 
odkedy nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, otec a dedko
PAVEL MICHALIČ z Kapišovej

Odišiel od nás, ostal len tieň.
Zostali naňho spomienky len.

  Kto ho poznal, nech spomína, známi aj rodina  

    SPOMIENKA
Pri Tvojom hrobe dnes v tichu stojíme,

trochu rozjímame a na chvíle s Tebou spomíname.  
Ako sa tam hore v nebi máš?

Lebo tu dolu na zemi nám veľmi chýbaš.
Dvadsať rokov už tu nie si, mami.

Tak dlho sme bez Teba a sami.
Kiežby si tu mohla byť s nami.

 26. novembra 2021 uplynulo 20 rokov, 
      odkedy nás navždy opustila 
 naša milovaná manželka a mamka
 ĽUDMILA KOSŤOVÁ zo Svidníka

  S láskou a úctou spomínajú manžel Michal, 
dcéry Eugénia a Michaela, syn Ľuboš 

Odišiel, ako si to osud prial,
v našich srdciach zostáva žiaľ.

Spomienka živá a láskavá,
navždy v nás ostáva.

29. novembra 2021 sme si pripomenuli smutný rok, 
odkedy nás navždy opustil náš 

milovaný otec, brat a dedko
Štefan KOZIOT

Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
  Manželka Zuzana, syn Adrián a dcéra Katarína s rodinami  

    SPOMIENKA

MANŽELSTVO UZAVRELI 

  Dávid Petrík (Svidník) a Stanislava Zavodová 
(Vyšný Orlík), Radoslav Billý (Petrová) a Kristína 
Gorolová (Svidník). 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI 

  Mária Marková (1930, Belejovce), Anna Hvozdová (1938, Vyšná Pisaná), 
Milan Šmajda (1955, Svidník), Cyril Hic (1954, Baňa), Milan Jedinák (1964, 
Ňagov), Anna Komanová (1935, Krásny Brod), Helena Popovičová (1946, 
Havaj), Aranka Ferencová (1943, Rovné), Mária Rychvalská (1937, Svidník), 
Michal Špák (1958, Medzilaborce), Andrej Šuťák (1946, Medzilaborce - Bo-
rov), Jozef Kaliňák (1949, Svidník), Michal Demeter (1982, Ladomirová), 
Romana Andrejková (1967, Svidník), Renáta Paraničová (1969, Hrabovčík), 
Iveta Goroľová (1965, Stropkov), Agnesa Makuchová (1945, Želmanovce), 
Michal Cina (1955, Vyšný Mirošov), Magdaléna Hecová (1953, Okrúhle), 
Elena Švahlová (1934, Stropkov), František Šamko (1958, Stropkov), He-
lena Šeregová (1957, Sukov), Helena Rusinová (1950, Breznička), Mikuláš 
Surgent (1947, Palota), Júlia Zapotocká (1935, Oľšavka), Magdaléna 
Richvalská (1937, Stropkov), Mgr. Nadežda Harvišová (1960, Kružlová), 
Michal Maliňak (1938, Staškovce), Vlasta Cinová (1960, Vyšný Mirošov), 
Anna Krajňáková (1928, Svidník), Anton Naščák (1935, Kamenica nad 
Cirochou), Jaroslav Jurčišin (1970, Nižný Komárnik), Juraj Vatraľ (1944, 
Svidník), Mária Mikitová (1937, Svidník), Toňo Šak 
(1954, Havaj), Milan Kačur (1948, Stropkov), Helena 
Tyčová (1935, Rovné), Juliana Jurčišinová (1939, 
Nižný Orlík), Michal Sivák (1939, Vyšná Olšava),  
Andrej Čverčko (1940, Nižná Pisaná), Zdeněk 
Horváth (1965, Svidník), Ladislav Ščerba (1952, 
Svidnička), Ján Cerula (1941, Košice nad Jazerom), 
Marcela Tramitová (1974, Lomné), Ján Vyravec 
(1933, Kečkovce), Mária Burcinová (1941, Ňagov), 
Pavlina Pavelčáková (1956, Svidník), Štefan Tkáč 
(1951, Lúčka), Anna Kačmárová (1954, Hrabovčík), Viera Kapová (1964, 
Kurimka), Zdenka Cinová (1957, Ladomirová), Mária Čičvarová (1928, 
Mlynárovce), Mária Červeňáková (1945, Nižná Jedľová), MUDr. Jozef 
Kedžuch (1949, Spišská Nová Ves), Alžbeta Siváková (1971, Stropkov), 
Anna Artimová (1933, Vyšná Jedľová), Mária Maďarčiková (1940, Medzila-
borce - Borov), Mikuláš Pavlovič (1944, Medzilaborce), Irena Ihnatová (1938, 
Repejov), Anna Grundzová (1951, Medzilaborce), Eva Maliňáková (1937, 
Medzilaborce), Vladimír Kosturiak (1950, Medzilaborce), Mária Bajcurová 
(1930, Miková), Vladimír Ihnat (1962, Repejov), Helena Martiníková (1937, 
Nižný Orlík), Mgr. Júlia Romanová (1942, Kobylnice), Ján Hojda (1948, 
Košice), Helena Ducárová (1941, Hrabovčík), Margita Haľková (1938, 
Stropkov - Bokša), Ján Kušnierik (1937 - Košarovce), Verona Ivanisková 
(1933, Lascov), JUDr. Anton Riško (1963, Mikulášová), Jozef Horvat (1962, 
Krajná Poľana), Mária Pavuková (1932, Vyšný Hrabovec), Antonin Sivák 
(1956, Stročín), Viera Šiváková (1956, Stropkov), Anna Onderová (1940, 
Lomné), Júlia Džupinová (1941, Vyšná Jedľová), Mária Kačmárová (1952, 
Stropkov), Helena Grundzová (1947, Miková), Milan Sivák (1949, Kružlová), 
Anna Kapcalová (1941, Stropkov), Mária Rokošná (1934, Svidník), Margita 
Jenčová (1940, Duplín), Ján Tvarek (1937, Kružlová), Ján Bujdoš (1949, 
Chotča), Ing. Dušan Kravec (1952, Vranov nad Topľou), Július Gajdoš (1961, 
Medzilaborce), Mária Krajňáková (1931, Krásny Brod).  

Kto daroval krv? 
  V stredu 1. decembra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svid-
níckej nemocnice darovať krv 40 bezpríspevkových darcov: 
  Bianka Lisyová (prvodarca), Tomáš Drotár (prvodarca), Simona Suváková 
(prvodarca), Eva Kucerová (58), Jaroslav Suvák (98), Ján Marchevský (7), 
Milan Ferenc (61), Ľuboš Jurečko (18), Martin Feciskanin (44), Ingrida Ba-
ranová (18), Katarína Volohdová (39), Jozef Palidrab (62), Šimon Fečko (4), 
Miloš Hnát (70), Nikola Suváková (8), Klaudia Cinová (14), Katarína Cinová 
(7), Veronika Ivančová (8), Martina Maliňaková (12), Beáta Fedešová (35), 
Ján Kuľha (50), Nikola Sovičová (3), Dávid Sirý (8), Martina Bochnovičová 
(5), Matúš Bochnovič (2), Pavol Burda (41), Ladislav Golenovský (15), Marek 
Baran (10), Dávid Šturák (6), Antónia Stašová (6), Petra Žulevičová (prvo-
darca), Dávid Demjan (24), Ján Fedák (10), Peter Calko (52), Michal Čisár 
(31), Eva Hirčková (2), Jozef Ragan (39), Ingrid Znojová (3), Dušan Slivovič 
(2), Ján Siňár (38). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 
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NIKÉ EXTRALIGA MUŽOV / Náročný týždeň pre Svidníčanov
- doma tesná prehra s Komárnom, v Bratislave triumf nad VKP 

SEKRETARIÁT:                 
   Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, 
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
   Volebná komisia OOFZ Svidník: uverejnenie výsledkov VOLIEB z Vo-
lebnej konferencie OOFZ Svidník konanej dňa 26.11.2021
Predseda OOFZ: Ondrej Brendza, predseda disciplinárnej komisie OOFZ: 
Dávid Horochonič, predseda odvolacej komisie OOFZ: Milan Varganin, 
predseda revíznej komisie OOFZ: Peter Barilla, členovia VV OOFZ: Igor 
Hric, Ladislav Barvirčák, Marcel Bochnovič, Jozef Mašlej, členovia riadnej 
konferencie VsFZ: Pavel Piršč, Jozef Mati, Ladislav Barvirčák, člen Riadnej 
konferencie SFZ: Ondrej Brendza.
Delegáti Riadnej konferencie OOFZ, podľa kľúča 1 člen za 1 FK účinkujúci 
v súťažiach dospelých OOFZ (14 klubov):  
   P. Gajdoš (Stročín), R. Fatľa (Sitníky), J. Špirňak (Miňovce), I. Malačina 

Úradná správa 18. zo dňa 29. novembra 2021   
(Radoma), L. Košč V. Orlík), F. Hurný (Breznica), M. Cviklik (Chotča), S. Zavilla 
(Lúčka), P. Kokolik (Kalnište), P. Lukáč (Kuková), M. Mačoško (Bukovce), S. 
Kochan (Tisinec), J. Viravec (Rovné), R. Sadiv (Mestisko). 

Mikuláš Mašlej, predseda volebnej komisie.        

   Prihlasovanie sa do projektu dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry 
s názvom EURÁ z EURÁ bolo spustené. 
   Žiadosti o fi nančný príspevok je možné podávať do 10. januára 2022. Všetky 
potrebné informácie nájdete na: https://mediamanager.sportnet.online/media/
pages/f/futbalsfz.sk/2021/11/vyzva-eura-z-eura.pdf                                                                                                                                          
   Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny 
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je 
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalo-
vekluby.sk

OOFZ Svidník

Slovenský volejbal má nového generálneho partnera - 
stávkovú spoločnosť Niké!

   Stávková spoločnosť Niké pokračuje v intenzívnej podpore slovenského 
športu. Do jej bohatého portfólia pribudlo ďalšie tradičné a populárne odvetvie. 
Stala sa generálnym partnerom slovenského volejbalu. Okrem reprezentač-
ných kolektívov mužov a žien podporí aj ligové súťaže, ktoré sa po novom 
budú nazývať Niké Extraliga muži a Niké Extraliga ženy. Okrem toho podporí 
Niké aj plážový volejbal.

   V dohrávke 7. kola Niké Extraligy mužov 1. decembra privítali vo Svidníku 
úradujúceho majstra z Komárna. Oduševnený výkon domácich nútil siahať 
zverencov trénera Gabriela Chochoľaka na dno síl, keď sa v tajbrejku rozhodlo 
najtesnejším rozdielom. Sedem bodov zo šestnástich získaných si pripísal 
blokmi blokár Komárna Emanuel Kohút, z domácich sa nedali zahanbiť 
striedajúci Šimon Kozák a v základnej zostave nastúpivší Dmytro Fedorenko, 
ktorí získali 18 resp. 17 bodov. Najviac sa darilo univerzálovi Komárna, Pet-
rovi Mlynarčíkovi, ktorý bodoval dvadsaťjedenkrát. Žiaľ, na základe aktuálne 

platných pandemických opatrení sa súboj vo svidníckej športovej hale odohral 
znova bez divákov.
   Zostava TJ Slávia Svidník: Šellong 5, R. Vitko 2, Fedorenko 17, Ľ. Macko 
8, Gulák 12, M. Sopko ml. 10, liberovia M. Vitko a B. Paňko (Horňák 1, Gula 
0, Kozák 18, Ľ. Skasko 0, B. Skasko 0). Tréner: R. Paňko. 
   Hráči zápasu: Ľuboš Macko (TJ Slávia Svidník) - Martin Turis (Rieker UJS 
Komárno) 
   Tréner svidníckych extraligistov po nešťastnej prehre na domácej palubovke 
povedal: „Po prvom sete sme sa zlepšili na prihrávke, vďaka čomu sa naša 
hra upokojila a mohli sme útočiť z lepších pozícií. Tretí set bol na ihrisku 
chaos, bolo to ako na trhovisku, to nebudem komentovať, no a tajbrejk je 
vabank, tam vyhrá ten šťastnejší. Ale chcem pochváliť chlapcov za bojovnosť 
a Komárnu za skvelú hru.“

   Ďalší päťsetový zápas majú za sebou hráči TJ Slávia Svidník. Po tom, ako 
v stredu podľahli na domácej palubovke Riekeru UJS Komárno 2:3, v sobotu 
4. decembra v Bratislave proti VKP zvíťazili. Zverenci trénera Rastislava 
Paňka viedli 2:0 na sety, ale Bratislavčania sa vrátili do zápasu a vyrovnali 

na 2:2. V piatom sete to už ale bola 
spanilá jazda Svidníčanov, ktorí dovo-
lili domácemu tímu uhrať len 6 bodov. 
V stretnutí VKP Bratislava - TJ Slávia 
Svidník dominovali smečiar VKP 
Michal Trubač s 26 bodmi a univerzál 
TJ Slávia Erik Gulák, ktorý si pripísal 
21 bodov. 
   Zostava TJ Slávia Svidník: R. Vitko 
5, Fedorenko 16, Ľ. Macko 11, Gulák 
21, M. Sopko ml. 13, Šellong 4, libe-
rovia M. Vitko 1 a B. Paňko (Horňák 0, 
Gula 0, Kozák 11, Megera 0, Marjov 0, 
B. Skasko 0). Tréner: R. Paňko. 
   Hráči zápasu: Tomáš Hollý (VKP 
Bratislava) - Radovan Vitko (TJ Slávia 
Svidník) 
   Po víťazstve v Bratislave tréner 
Svidníčanov Rastislav Paňko hodnotil 
zápas takto: „Prvé dva sety sme mali 
pod kontrolou. Potom prišlo v tíme 
VKP k striedaniam nahrávača, čo im 
zlepšilo hru. V treťom sete sme sa za-
sekli v jednom postavení, a to dostalo 
súpera na nohy. Som rád za víťazstvo 
v piatom sete, chlapcom gratulujem a 
hráčom VKP ďakujem za hru.“ 

(svf, tj)

Dráma vo Svidníku so šťastnejším koncom pre Komárno
TJ Slávia Svidník - Rieker UJS Komárno 2:3 (-19, 21, -13, 17, -13)

Svidník sa vrátil na víťaznú vlnu v ďalšom päťsetovom zápase
VKP Bratislava - TJ Slávia Svidník 2:3 (-25, -19, 18, 23, -6)
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SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci 
december 2021 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku 

s fi nančnou podporou Fondu na podporu umenia

LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

MATÚŠKOVÁ, Renáta: 
Čarovné povesti slovenské. 
Bratislava, AlleGro Plus 2021. 118 s.
  V týchto povestiach slovenských sa dočítate 
o našich prírodných krásach, o hradoch, 
zámkoch, všakovakých zrúcaninách. Dočí-
tate sa v nich o láske, ktorá nesmie nikdy 
zomrieť, o tom, že kto seje vietor, žne búrku, 
o Čiernom rytierovi a Babe jazyčníci, aj ako 
sa Kráľova hoľa zamilovala do majestátne-
ho Kriváňa... V povestiach nechýbajú ani 
nadprirodzené a tajomné postavy, ktoré 
akoby šibnutím čarovného prútika ožívajú. 
Kamenné ozruty - pamätníci a svedkovia 
dejín - sa prebúdzajú a rozprávajú tie najneuveriteľnejšie príbehy. Texty sú 
doplnené krásnymi, zaujímavými aj vtipnými ilustráciami Juraja Martišku a 
autentickými fotografi ami Vladimíra Fecka, ktorý ich nafotografoval, chodiac 
naprieč Slovenskom.

HAMMEL, Pavol
  Pavol Hammel sa narodil 7. decembra 1948 v Bratislave. Je slovenský 
spevák, skladateľ, gitarista a hudobný producent. Pochádza z muzikant-
skej rodiny. V útlom veku ho k hudbe priviedol otec, huslista v Slovenskom 
národnom divadle. V mladosti študoval hru na husle. Ako člen orchestra 
Železničiarskeho umeleckého súboru hrával tiež ľudovky, klasiku a moderné 
tanečné piesne. Ako šestnásťročný začal hrať na gitare, ktorá sa stala jeho 
hudobným nástrojom. V roku 1963 založil skupinu Prúdy. V roku 1994 zakla-
dá promotérsku agentúru Rock Pop Bratislava, v roku 1999 vzniká ďalšia s 
názvom Rock Production Bratislava, v ktorej pracuje dodnes. Pavol Hammel 
pôsobil aj v slovenskom hudobnom vydavateľstve Opus. Amatérsky sa venuje 
výtvarnému umeniu - maľbe a sochárstvu, na poli ktorých dosiahol niekoľko 
pozoruhodných úspechov.

BJØRNSON, Bjørnstjerne (8.12.1832-26.4.1910)  
  Bol nórsky prozaik, dramatik, básnik a publicista. Nositeľ Nobelovej ceny za 
literatúru za rok 1903. Bojovník za národnú nezávislosť Nórska, za slobodu 
malých utláčaných národov, zástanca Slovákov počas vrcholiacej maďarizácie 
v Uhorsku. Písal dramatické a prozaické diela s historickou tematikou, ktoré 
mali povzbudiť národné povedomie Nórov. Venoval pozornosť aj prostrediu 
nórskeho sedliactva. Vo svojej tvorbe sa venoval aktuálnym problémom svojej 
doby, bol kritikom morálky meštianskej spoločnosti. U nás sú známe jeho diela 
Rybárča a Sedliacke poviedky. 

- Páčilo sa ti včera predstavenie?
pýta sa Karol priateľa.

- Sedel som na takom mieste, že som ani
nevidel, ani nepočul. A tebe sa páčilo?

- Ja som bol na tom horšie. 
Mal som nádherné miesto a všetko som videl a počul. 

LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. 
    Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
11. a 12. decembra: MDDr. M. Špak - Akad. Pavlova 323 v Stropkove. 
  Kontakt: 054/742 46 29.
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.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ 
   Utorok 7. decembra: 7:00 + Vasiľ, Júlia, Martin, Vladimír, Jozef, Streda 
8. decembra: 15:00 Za farnosť, Štvrtok 9. decembra: 7:00 + Mária, Michal, 
Piatok 10. decembra: 15:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a He-
lenu, Sobota 11. decembra: 7:00 + rod. Sirokovej a Zdenovcovej, Nedeľa 12. 
decembra: 9:00 Za farnosť.
   Liturgie sú kvôli lockdownu slávené bez účasti verejnosti. Ak sa zmenia 
podmienky účasti, liturgie o 15:00 budú automaticky presunuté na 17:00. Svia-
tosť zmierenia je možné si dohodnúť individuálne na tel. čísle 0911 711 179.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 7. decembra: 17.00 + Jozef / + Ján, Večiereň sviatku, Streda 8. 
decembra - Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou (Prikázaný sviatok): 
17.00 * Anna s rod., * Ján a Anna Švecoví (50 rokov manželstva), * Za farnosť, 
Štvrtok 9. decembra: 6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 17.00 + Ján, Anna, Jo-
zef, Mária a ost. Z rod., + Ján Hladonik / + Jozef Kaliňák (panychída), Piatok 
10. decembra: 17.00 * Jolana, + Ján, Júlia, Miroslav, Vasiľ / + Ján Šurkala 
(panychída v liturgii), Moleben k sv. Jozefovi, Sobota 11. decembra: 8.00 + 
Anna Džupinová, + Ján, Ján, Vladimír, Tomáš + Nenarodené deti (panychída), 
Nedeľa 12. decembra: 9.00 * Za farnosť, * Jozef, Monika, Veronika, Matúš, 
* Peter, * Ján (uzdravenie). 
   Kvôli pandemickým obmedzeniam slávime sviatočný deň napr. osobnou 
modlitbou, čítaním Božieho Slova, spoločnou rodinnou modlitbou, pozorným 
sledovaním priameho prenosu svätej liturgie. Bohoslužby prostredníctvom 
internetu okrem TV Logos sú aj z nášho chrámu: od pondelka do piatku o 
17:00, v sobotu 8:00 a nedeľu 9:00. Poskytovanie individuálnej duchovnej 
starostlivosti je možné všetkým. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje v chráme 
počas týždňa od 16:30. Kontaktujte nás telefonicky, ak je niekto v nemocnici, 
alebo sa spovedá v domácnosti. Cerkov je otvorená v týždni od 8:00 - 16:00 
k súkromnej tichej modlitbe v predsieni. Počas víkendu 9:00 - 16:00. 

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
   Utorok 7. decembra: 18.00 + Mária, Michal, Michal / + Anton, Anna, Juraj, 
Streda 8. decembra - Nepoškvrnené Počatie Panny Márie, prikázaný sviatok: 
6.30 + Anna, Michal, 18.00 + Veronika, Jozef, Štvrtok 9. decembra: 6.30 ZBP 
Anna (70 rokov života), 18.00 + Mária, Ondrej, Piatok 10. decembra: 6.30 
+ Jozef, Mária, Anna, 18.00 ZBP Veronika, Sobota 11. decembra: 8.00 ZBP 
Tomáš / ZBP Anna a František, Nedeľa 12. decembra: 8.00 ZBP Marián, 10.30 
+ Ján, 18.00 ZBP Jozef. 
   Oznamy: Od 25.11.2021 je vyhlásený stav núdze. Sv. omše sú pre verejnosť 
zakázané. Je povolená iba individuálna pastoračná činnosť. Sv. omše slúžime 
bez prítomnosti veriacich podľa rozpisu intencionára. V tomto čase môžete 
byť s nami spojení v modlitbách. V prípade potreby individuálnej pastoračnej 
činnosti môžete volať na čísla: farár - 0915 961 287, kaplán - 0915 960 308. 
Sobášny obrad a tiež obrad krstu je povolený pre max. 6 osôb. Kostol bude 
otvorený každý deň pre individuálnu súkromnú modlitbu pondelok až piatok 
od 17.00 do 18.00 V nedeľu bude otvorený kostol od 9.00 do 10.00. Poobede 
od 14.00 do 16.00. V tento čas na základe výzvy o. arcibiskupa veriaci môžu 
počas celého mesiaca decembra obetovať fi nančný dar zbierky na charitu.  

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. Prihlasovacie údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.
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 Infoservis

  Memoriál Silvie Zelinkovej je novinárska súťaž 
pre deti a mládež v rusínskom jazyku. Je zame-
raná na podporu používania rusínskeho jazyka 
vo verejnom priestranstve.

VÍŤAZI SI PREVZALI 
OCENENIE 

  Do tohto projektu žiaci ZŠ Komenského vo Svidníku 
prihlásili krátke príspevky, reportáže a rozhovory s 
ľuďmi z blízkeho rodinného prostredia. Do II. ročníka 
súťaže zaslali spolu 18 príspevkov. Zamerali sa na 
súťažné témy: „ Život okolo nás“ a „Pamäť našich 
predkov.“ Viedli dialóg so svojimi rodičmi a starými 
rodičmi, ktorí si pamätajú II. svetovú vojnu alebo aj 
iné udalosti, ktoré zasiahli do života Rusínov. Zasla-
né príspevky vyhodnotila odborná porota zložená z 
redaktorov národnostného vysielania Rádia Patria. 
Z krásnych cien sa tešili: Matej Slivka (9.B), Natália 
Bačovčinová (9.A) a Andrea Haľková z 6. B triedy. 
Ceny im osobne v našej škole odovzdal redaktor 
RTVS - NEV Tomáš Michal Babjak za asistencie otca 
nebohej redaktorky Vladimíra Protivňáka.

 (mg, ak) 


