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  Predbežné výsledky celoplošného skríningu alebo testovania 
na ochorenie COVID-19, ktoré boli zverejnené v pondelok 25. 
januára, pohoršili ľudí vo svidníckom i v stropkovskom okrese. 
Hovorili o mimoriadne vysokej miere pozitivity, teda o mimoriad-
ne vysokom percente tých, ktorí mali byť v okresoch Svidník a 
Stropkov pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19. Všetko ale 
napokon bolo úplne inak.

Ako to bolo s nepresnými údajmi o počte pozitívnych 
v okresoch Svidník a Stropkov? Kde sa stala chyba?

CELOSLOVENSKÝ SKRÍNING
AJ V NAŠOM REGIÓNE   

Pripomeňme, celoslovenský skríning 
sa konal od pondelka 18. januára do 
utorka 26. januára. Aj v našom regi-
óne sa počas celého tohto obdobia 
ľudia mohli dať antigénovými testami 
otestovať na už tradičných mobilných 
odberových miestach, no napríklad vo 
Svidníku k nim počas víkendu pribudli 
aj ďalšie štyri, ktorých zriaďovateľom 
bolo mesto Svidník. Jedno z nich, mo-
bilné odberové miesto v Dome kultúry, 
fungovalo už od štvrtka 21. januára a 
testovať sa v ňom mohli zamestnanci 
mesta, mestských organizácií, škôl a 
ďalších inštitúcií a fi riem, ktoré o to 
prejavili záujem. 
  Celoplošný skríning aj vo Svidníku 
vrcholil počas víkendu, teda v dňoch 
23. a 24. januára. V nedeľu 24. janu-
ára večer mesto Svidník zverejnilo 
výsledky testovania vo svojich štyroch 
mobilných odberových miestach 
plus za mobilné odberové miesto v 
areáli amfi teátra, ktoré síce bežne 
prevádzkuje súkromná spoločnosť, 
no v nedeľu 24. januára ho malo 
takpovediac zapožičané a prevádz-
kovalo ho mesto. 
  Výsledky boli vysoko pozitívne, to 
znamená, že hovorili o mimoriadne 
nízkej miere pozitivity. Počty pozitívne 

testovaných na mestských mobilných 
odberových miestach boli minimálne, 
čo síce nič nedokazovalo, no dalo 
sa z nich predpokladať, že podobné 
výsledky s nízkym počtom pozitívne 
testovaných budú mať aj všetky ostat-
né mobilné odberové miesta v okrese 
vrátane obcí. 

***
ZVEREJNENÉ VÝSLEDKY
VYVOLALI PANIKU U ĽUDÍ

  Keď preto v pondelok 25. januára 
viaceré médiá zverejnili informácie 
o predbežných výsledkoch celoploš-
ného skríningu a okres Stropkov z 
nich vyšiel ako tretí najhorší a okres 
Svidník tiež patril medzi najviac 
zasiahnuté pozitívnymi prípadmi, 
nastala v regióne priam panika. 
  Na sociálnych sieťach ľudia netajili 
svoje rozhorčenie a sklamanie z pre-
zentovaných výsledkov. „V médiách 
odzneli informácie, ktoré vyvolávajú 
množstvo otázok a pýtate sa, prečo 
je taký vysoký počet pozitívnych 
prípadov z celoplošného testovania 
- podľa našich informácií počty, s kto-
rými médiá pracujú, sú nesprávne a 
veríme, že už v najbližšom čase dôjde 
k ich oprave,“ napísala na Facebooku 
primátorka Svidníka Marcela Ivan-
čová, no treba zdôrazniť, že média 
pracovali s údajmi z ofi ciálnych zdro-
jov, konkrétne z Inštitútu zdravotných 
analýz, ktoré patrí pod Ministerstvo 
zdravotníctva SR. 
  To znamenalo, že takto počty a 
údaje, ktoré médiá zo spomínaného 
inštitútu získali, jednoducho, ako sa 
hovorí, natiekali, do systému priamo 
z jednotlivých regiónov. Za podľa 
mnohých nepresné informácie preto v 
žiadnom prípade nemohli médiá. 

***
PÁTRANIE PO CHYBE 

  Napokon na pomerne zložitý tok in-
formácií a údajov o počte testovaných 
vo svojom statuse na Facebooku upo-
zornila svidnícka mestská poslankyňa 
a šéfredaktorka Podduklianskych 
noviniek Katarína Siváková. Informo-
vala, že kompetentní istotne pracujú 
na náprave a podotkla, že je sama 
zvedavá na to, kde sa stala chyba. 
No a chybu sa napokon podarilo vy-
pátrať a zverejnila ju práve Katarína 
Siváková. 
  „Celoplošný skríning v okresoch 

Svidník a Stropkov nemá výsledky, 
ktoré sme si mnohí mohli prečítať. 
Jasne však treba napísať, že v ponde-
lok zverejnené údaje za okresy Svid-
ník a Stropkov NIE SÚ PRAVDIVÉ, 
ako som to už písala,“ skonštatovala 
poslankyňa Mestského zastupiteľstva 
vo Svidníku Katarína Siváková a 
celý proces spracovávania údajov 
následne dopodrobna vysvetlila po 
tom, čo mala informácie overené od 
kompetentných, vrátane zástupcu 
Slovenského Červeného kríža. 

***
ZADÁVALI ÚDAJE 

„PO STAROM“
  „Systém alebo počítačový softvér 
zle spočítal údaje o testovaných a 
spočítal ich zle na základe chybne 
zadaných údajov v mobilných odbe-
rových miestach. Samozrejme, nie vo 
všetkých, no vo viacerých a nielen v 
okresoch Svidník a Stropkov. 
  Chyba podľa dostupných informácií 
nastala v mobilných odberových 
miestach, ktoré plynulo fungujú už 
od minulého roku. Tie totiž pracovali 
s počítačovým programom s istými 
políčkami na zadávanie údajov o 
testovaných, lenže od 18. januára, 
kedy sa ofi ciálne začal celoslovenský 
skríning, v ňom pribudlo nové políčko, 
do ktorého sa mali zadávať informácie 
o testovaných počas skríningu od 18. 
januára. 
  To si však vo všetkých mobilných od-
berových miestach nevšimli a údaje o 
testovaných počas skríningu zadávali 
„po starom“ do pôvodného políčka.

***
VYŠLI ČÍSLA AKÉ VYŠLI

  Počítačový program tak aj v okre-
soch Svidník a Stropkov spočítal 
testovaných zhruba od 16. novembra 
2020... No a tak sa stalo, že vyšli čís-
la, aké vyšli. Aby však akékoľvek po-
chybnosti nepadali na niekoho, kto je 
v tom nevinne alebo koho sa netýkajú, 
treba uviesť, že podľa dostupných 
informácií sa to zatiaľ preukázateľne 
týka mobilných odberových miest, 
ktoré napríklad v okresoch Svidník a 
Stropkov prevádzkuje Slovenský Čer-
vený kríž. Žiaľ, je to tak, no pre dobro 
a hlavne pravdivosť a upokojenie 
situácie, to treba uviesť jasne. Treba 
oceniť aktivity, treba oceniť zaniete-
nosť, no je treba uviesť aj v takejto 
situácii pravdu a všetko vysvetliť. 
  Slovenský Červený kríž údaje overil 
a komunikoval s Ministerstvom zdra-
votníctva a ďalšími príslušnými inšti-
túciami a všetky údaje, samozrejme, 
doplnené aj o údaje za dnešok, keď 
celoplošný skríning končí, budú ofi -
ciálne zverejnené ministrom zdravot-
níctva najneskôr v piatok 29. januára. 
Inak, údaje za celoplošný skríning 
budú zahŕňať aj počty testovaných 
PCR testami, nielen antigénovými 
testami.
  Dá sa však viac než predpokladať, 
že percento pozitivity v okrese Strop-
kov a ani percento pozitivity v okrese 
Svidník neprekročia jedno percento. 
Okres Stropkov by mal mať 0,6 % a 
okres Svidník 0,35 %. 
  Samozrejme, zdôrazňujem, že 
môže byť istá odchýlka, keďže ide o 
výpočet z údajov do nedele. Je však 
veľmi pravdepodobné, ak nie isté, 
že ďalšie kolo plošného skríningu či 
testovania by sa už okresov Svidník a 
Stropkov NEMALO TÝKAŤ,“ vysvetli-
la celý problém s nepresnými počtami 
mestská poslankyňa a šéfredaktorka 
Podduklianskych noviniek Katarína 
Siváková na Facebooku v utorok. 
  No a keď v stredu 27. januára pre-
miér zverejnil ofi ciálne výsledky, bolo 
jasné, že okresy Svidník a Stropkov 
sú na tom, aspoň čo sa výsledkov ce-
loslovenského skríningu, chválabohu, 
veľmi dobre. 
  Ako hovoria Česi, chybička se vlou-
dila, no všetko sa našťastie vysvetlilo. 
A hoci nikto z kompetentných ofi ciálne 
nepriznal, že to tak naozaj bolo, zákla-
dom je, ako hovorí klasik, že všetko 
dobre dopadlo... Škoda len zbytočného 
trápenia a zlostenia sa ľudí...       (ps)
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   Na prvého Svidníčana narodeného v novom 
roku 2021 sme si poriadne počkali. Podľa 
informácií zo svidníckeho Mestského úradu 
sa prvý obyvateľ Svidník v novom roku narodil 
21. januára 2021. Mamička Markéta Kocha-
nová v bardejovskej nemocnici v tento deň 
na svet priviedla svojho druhorodeného syna. 
S manželom Slavomírom Kochanom dali 

Na prvého Svidníčana sme si poriadne počkali
synčekovi s mierami 53 cm a 3 700 gramov 
meno Tobias. Manželia Kochancovci, mimo-
chodom dvojnásobná mamička Markéta je 
dcérou náčelníka svidníckej Mestskej polície 
Jaroslava Antoníka, majú doma synčeka 
Sebastiána, ktorý bude mať v marci štyri 
roky, no a teraz k nemu pribudol braček 
Tobias.                                                   (ps)

   Do skríningového plošného testovania na ochorenie COVID-19 v termíne 
od 18. do 26. januára sa zapojilo 2 949 017 ľudí. Pozitívny výsledok malo 36 
547 z nich, čo predstavuje 1,24 percenta. 
   Po tomto celoplošnom skríningu štát rozdelil okresy do dvoch skupín - v 
prvej polovici, kde bola miera pozitivity vyššia, bolo plošné testovanie aj počas 
uplynulého víkendu a v tej druhej nebolo. Okres Svidník patrí do tej druhej 
skupiny okresov. Miera pozitivity v okrese Svidník napokon podľa ofi ciálnych 

údajov dosiahla 0,41 %, no žiadne bližšie údaje nezverejnilo Ministerstvo 
zdravotníctva, Ministerstvo vnútra a ani Okresný úrad vo Svidníku. Ofi ciálne 
čísla o počtoch testovaných a pozitívnych za okres Svidník tak nepoznáme. 
Rovnako tak nepoznáme presne výsledky ani za susedný okres Stropkov. 
Známy je akurát údaj, že miera pozitivity v okrese Stropkov počas celoplošného 
skríningu dosiahla 0,60 % a ani v okrese Stropkov sa počas uplynulého víkendu 
nekonalo ďalšie kolo testovania.                                                              (ps) 

Za okresy poznáme iba mieru pozitivity, detailné údaje nezverejnili
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  Slabší záujem o očkovanie tých najstarších nahrádzajú mladší-
mi. V Nemocnici arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku, patriacej do 
siete nemocníc Svet zdravia, od minulého týždňa očkujú proti 
ochoreniu COVID-19 náhradníkov. Sú to ľudia zo samostatných 
zoznamov. Podmienkou je vek 65 rokov a viac.

Vo svidníckej nemocnici vo veľkom očkujú, aj ľudí nad 65 rokov 

  Už pred dvoma týždňami nemocnica skompletizovala zoznamy. Obsahujú 
údaje ľudí z regiónu nad 65 rokov, ktorí sa chcú dať proti Covidu zaočkovať, 
prípadne aj ľudí pod 65 rokov, no s presne špecifi kovanými diagnózami a 
zdravotnými komplikáciami, ktoré stanovila príslušná vyhláška. „K dnešné-
mu dňu máme vytvorený zoznam náhradníkov v počte nad 400 osôb,“ 
informoval nás v uplynulý utorok 26. januára riaditeľ svidníckej nemocnice 
Slavko Rodák, podľa ktorého do zoznamov náhradníkov načreli vo svidníc-
kej nemocnici práve v uplynulý utorok a začali očkovať prvých ľudí nad 65 
rokov.  „Keď sa chcem chrániť a inú možnosť nemáme, tak musíme ísť 

a prijať túto vakcínu,“ povedala p. Vencuriková zo Svidníka. 
  Hneď v prvý deň očkovania náhradníkov zaočkovali prvých šesťdesiatich 
piatich. Volali ich len pár hodín pred podaním vakcíny. „Zavolali mi včera 
o pol štvrtej poobede. Vôbec som neváhal, som rád, že som dostal 
tú šancu,“ povedal Svidníčan Ivan Kurilec. „Som rád, že nemocnica mi 
umožnila dostať sa do zoznamu náhradníkov, a tým pádom rýchlejšie 
moje zaočkovanie.“ 
  Riaditeľ nemocnice Slavko Rodák priznal, že termíny na očkovanie sa môžu 
zapĺňať rýchlejšie sprístupnením registrácie pre ľudí nad 75 rokov. 
Nemocnica vo Svidníku však stále bude čerpať aj zo zoznamov náhradníkov. 
„Náhradníkov voláme vtedy, keď počet prihlásený cez korona.gov je 
menší, ako naša denná kapacita. Vtedy voláme náhradníkov, takže 
myslím si, že ešte mesiac, mesiac a pol budeme stále náhradníkov 
očkovať,“ uzavrel Slavko Rodák.
  No a my pripomeňme, že ak máte nad 65 rokov a chcete sa dať proti 
ochoreniu COVID-19 zaočkovať, kontaktujte, prosím, svidnícku nemocnicu, 
konkrétne sekretariát riaditeľa alebo sa zaregistrujte cez portál korona.gov.
sk.                                                                                                         (ps)

  Pri prihlasovaní nového zamestnanca sa identifi kačné číslo 
právneho vzťahu (IČPV) neuvádza. Novela zákona o sociálnom 
poistení, účinná od 1. januára 2021, priniesla povinnosť zamest-
návateľom pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou uvádzať  
identifi kačné číslo právneho vzťahu (IČPV), a to OD jeho sprí-
stupnenia Sociálnou poisťovňou zamestnávateľom. 

Sociálna poisťovňa, pobočka Svidník informuje

  Zamestnávateľ  je povinný uvádzať pridelené IČPV, napr. pri podávaní 
Registračného listu fyzickej osoby (odhláška, zmena, prerušenie, zrušenie 
prihlásenia) ako aj pri vykazovaní vymeriavacieho základu na tlačivách: Me-
sačný výkaz poistného a príspevkov alebo Výkaz poistného a príspevkov. 
  Upozorňujeme zamestnávateľov, že pri prihlasovaní nového zamestnanca 
zamestnávateľ NIE JE povinný  na Registračnom liste fyzickej osoby uvádzať 
IČPV.
  Sociálna poisťovňa vygeneruje a pridelí IČPV, až na základe podaného a 

spracovaného Registračného listu fyzickej osoby (prihláška), ktorý zamest-
návateľ za nového zamestnanca podáva.
  Zamestnávateľ použije IČPV až pri podávaní Mesačného výkazu poistného 

a príspevkov, Vý-
kazu poistného a 
príspevkov, alebo 
v prípade podáva-
nia Registračného 
listu fyzickej osoby 
- odhláška, zmena, 
prerušenie, zruše-
nie prihlásenia. 

Milan Piršč, 
riaditeľ pobočky

  328 739 eur. Presne toľko získa mesto Svidník ako hlavný part-
ner projektu z eurofondov. Jeho názov je Podpora koordinačných 
a implementačných aktivít regionálneho rozvoja v mestách 
Svidník a Giraltovce. Podľa slov PR manažérky mesta Svidník 
Kristíny Tchirovej je o rozvoji týchto miest a regiónu.

Takmer 330-tisíc z eurofondov na strategické dokumenty mesta

  „Každé jedno mesto na Slovensku je povinné mať vypracované rôzne doku-
menty. Vypracovať strategický materiál, ktorý by vychádzal z reálnych potrieb, 
ktorý by neležal len v šufl íku, ale dalo by sa o neho oprieť, musí robiť tím ľudí 
z regiónu a najmä poznať ho.
  Ak chceme do regiónu dostať projekty, potrebujeme mať vytvorené pracovné 
podmienky. To znamená mať pracovníkov a mať ich „doma.“ Ak chceme tieto 
podmienky, musia byť prostriedky a tu sa dostávame k fi nanciám zo schvá-
leného projektu. Svidník ako hlavný partner získal 328 739 eur, spolu celý 

projekt aj s mestom Giraltovce je vo výške 493 108 EUR, spolufi nancovanie 
je 5%,“ informovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová s tým, že 
primátorka Svidníka Marcela Ivančová už aj podpísala zmluvu. 
  Mesto Svidník bude podľa Kristíny Tchirovej pracovať na programoch v 
oblasti - rozvoja mesta, - odpadového hospodárstva, - komunitného plánu 
mesta, - programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. 
  Projekt sa začína v marci tohto roka a potrvá 30 mesiacov, v meste Svidník 
bude možné z tohto projektu hradiť štyroch zamestnancov, ktorí podľa infor-
mácií od Kristíny Tchirovej už teraz pracujú na rôznych iných projektoch a 
získavaní prostriedkov pre región. „Žiadosť o nenávratný fi nančný príspevok 
bola podaná cez Operačný program Efektívna verejná správa. Ako sme už 
informovali, Svidník ako hlavný partner získal 328 739 eur,“ doplnila Kristína 
Tchirová.

(ps)
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  Stovky kilometrov medzi chladničkami a mrazničkami. Takúto 
cestu majú za sebou imigranti, ktorých v uplynulý pondelok 
25. januára večer zadržali v Giraltovciach. Začul ich strážnik 
parkoviska, na ktorom si traja vodiči kamiónov z Moldavska 
urobili povinnú prestávku.

Dvanásti imigranti sa ukrývali v dvoch kamiónoch 

  Na moment, keď postupne vychádzali z dvoch kamiónov, čakali nielen 
šoféri, ale i spomínaný strážca parkoviska. Práve on mal ako prvý podo-
zrenie, že v kamiónoch, ktoré vošli na parkovisko na konci Giraltoviec v 
smere od Prešova, nie sú len šoféri a tovar. „Robil som obchádzku a 
počul som ich z kamióna kričať a búchať po návese. Keď som to 
povedal šoférom, oni z toho ostali prekvapení, že či je to určite v ich 
kamiónoch, no ale počuli sme hlasy v jednom, a potom i v druhom,“ 
opísal strážnik giraltovského parkoviska pre kamióny.
  V dvoch kamiónoch napokon policajti našli dvanástich nelegálnych mig-
rantov. Podľa dostupných informácií 
z Afganistanu a Pakistanu. 
„Policajti zadržali deväť štátnych 
príslušníkov Afganistanu a troch 
štátnych príslušníkov Pakista-
nu,“ potvrdila hovorkyňa Prezídia 
Policajného zboru SR v Bratislave 
Denisa Bárdyová.
  Zaujímavosťou je, že od polovice 
decembra doteraz zaznamenali 
policajti v našom regióne viacero 
takýchto prípadov. Aj tentoraz 
sa ukázalo, že mladíci sa už do 
únie dostali skôr. „Cudzinci sú 
žiadateľmi o azyl v Rumunsku 
a Bulharsku,“ ozrejmila Denisa 
Bárdyová, podľa ktorej moldavskí 
šoféri priznali, že prestávky mali 
aj v spomínaných krajinách. No 
o tom, že by im niekto vošiel do 
zaplombovaných návesov, netušili. 
„My sme nepočuli nič. Kde a kedy 
a nám vošli do kamiónov, sami 
nevieme. Nevieme, či v Rumun-
sku, či v Bulharsku. Netušíme, 
ako sa mohli dostať dnu, keď sme nič nepočuli,“ tvrdili nám moldavskí 
šoféri kamiónov vezúcich chladničky a mrazničky z Turecka do Poľska. 
Slovenskí policajti po prvých úkonoch priamo na parkovisku imigrantov 
odviezli na vypočutie. 

„Cudzinci boli zaistení a umiestnení do Útvaru policajného zaistenia 
pre cudzincov v Sečovciach a bude začaté Dublinské konanie,“ opí-
sala ďalší postup policajná hovorkyňa Denisa Bárdyová, a to znamená, že 
Slovensko podnikne kroky, aby Afgancov a Pakistancov vydali do krajín, v 
ktorých už požiadali o azyl.                                                                 (ps)

V dvoch kamiónoch napokon policajti našli dvanástich 
nelegálnych migrantov. Podľa dostupných informácií 
z Afganistanu a Pakistanu 
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  Slovenskú poštu čakajú v roku 2021 zásadné reformy. Prvým 
krokom reformného procesu bude reorganizácia organizačnej 
štruktúry a pracovných miest. Cieľom je modernizácia spoloč-
nosti po vzore okolitých krajín, zvýšenie efektivity a skvalitnenie 
služieb klientom. 

POŠTU ČAKÁ KOMPLEXNÁ REFORMA, 
začína redukciou nadbytočných pracovných miest 

  Ide pritom o dlhodobo plánované manažérske rozhodnutie, ktoré nesúvisí 
s pandémiou. To prichádza po predbežných rokovaniach s poštovými odbo-
rármi. V prvej fáze sa rušenie pracovných miest alebo zmena dohodnutých 
pracovných podmienok dotkne približne 1 500 zamestnancov pošty, pričom 
zrušených bude 756 nadbytočných pracovných miest. Vedenie pošty pritom 
po rozhovoroch s odborármi ustúpilo z pôvodného plánu prepustiť viac ako 
900 zamestnancov. „Slovenská pošta v súčasnosti zamestnáva 12 894 
zamestnancov s výkonom práce vo všetkých častiach Slovenska. 
  Spolu s kolegami sme pripravili komplexný transformačný plán vráta-
ne digitalizácie služieb, modernizácie infraštruktúry logistickej siete a 
zvýšenia kapacity v balíkovom segmente, reorganizácie a zefektívnenia 
doručovania zásielok a ďalšie opatrenia, ktoré v budúcnosti donesú 
vyššiu kvalitu služieb našim klientom. Jeho súčasťou je, žiaľ, aj zníženie 
počtu pracovných miest,“ uviedol predseda Predstavenstva Slovenskej 
pošty, a.s., Martin Ľupták, ktorý niekoľko rokov pôsobil v nórskej pošte. 
  Pri ostatných pracovných miestach dôjde k zmene týždenného pracovného 
času alebo k zmene pracovného zaradenia zamestnancov. 
  Zamestnancom, ktorých sa dotkne zmena organizačnej štruktúry, no nedo-
chádza k zrušeniu ich pracovného miesta, ale k zvýšeniu pracovného času, 
bude zvýšená základná mzda. „Celá reforma fungovania poštových služieb 
na Slovensku má niekoľko krokov, toto je iba prvý z nich. V priebehu 
niekoľkých týždňov budeme informovať o celej komplexnej reforme,“ 
vysvetlil Ľupták. 
  Slovenská pošta bude dotknutým zamestnancom ponúkať inú vhodnú prácu 
a ostatné voľné pracovné miesta bude určené predovšetkým uvoľňovaným 
zamestnancom. 
  Každý zamestnanec, ktorý sa rozhodne neprijať ponuku inej práce, dostane 
odstupné v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou, a to podľa 
počtu odpracovaných rokov. Slovenská pošta predpokladá, že na odstup-
nom vyplatí 3,5 mil. €. Optimalizačný proces podporuje aj hlavný akcionár 
Slovenskej pošty Ministerstvo dopravy a výstavby. „Súčasný stav na pošte 
je dlhodobo neudržateľný. Biznis model v oblasti poštových služieb sa 
za posledné roky radikálne zmenil. 
  Aj na Slovensku sa konečne potrebujeme posunúť tak, aby ľudia ne-

chodili na poštu za trest, ale aby sme im uľahčili prístup k poštovým 
službám a priniesli väčší komfort,“ povedal minister dopravy a výstavby 
Andrej Doležal.  

 Iveta Dorčáková hovorkyňa, Slovenská pošta, a.s.  

  Rušenie niektorých pobočiek pôst v našom regióne nie je vy-
lúčené. Vyplýva to z informácií, ktoré nám poskytla hovorkyňa 
Slovenskej pošty Iveta Dorčákovej, ktorá však konkrétna nechce-
la byť. Vyhlásila, že skončenie prevádzkovania pobočky pošty 
podlieha schváleniu regulátorom, teda Úradom pre reguláciu 
elektronických komunikácií a poštových služieb. 

Koľko zamestnancov chce pošta prepustiť v okrese Svidník?

„Rozhodnutie regulačného úradu je pre nás záväzné.  V súčasnosti je 
predčasné vyjadrovať sa ku skončeniu prevádzok v okrese Svidník,“ 
vyhlásila Iveta Dorčáková.
  Konkrétnejšia už však hovorkyňa Slovenskej pošty v rozhovore pre naše 
noviny bola pri téme prepúšťanie zamestnancov Slovenskej pošty. „Zmena 
organizačnej štruktúry a redukcia nadbytočných pracovných miest sa 
dotkne v okrese Svidník 7 zamestnancov. 
  V nasledujúcich dňoch a týždňoch budú prebiehať individuálne rozho-
vory so všetkými dotknutými zamestnancami, na ktorých im je ponúkaná 
zmena pracovnej doby, pracovného úväzku, pracovného zaradenia alebo 
iné pracovné miesto. Keďže pracovníci sa majú rozhodovať o nových 
podmienkach, nemožno v súčasnosti presne povedať, koľkí prijmú 
ponuku a koľkí sa rozhodnú ju neprijať,“ povedala hovorkyňa Slovenskej 
pošty Iveta Dorčáková. Slovenská pošta plánuje začať proces optimalizácie 
1. marca 2021 a ukončiť ho do 31. mája 2021. 

  Každý zamestnanec, ktorý sa rozhodne neprijať ponuku inej práce, dostane 
odstupné v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou, pričom výška 
odstupného sa bude líšiť podľa počtu odpracovaných rokov. 

(ps)
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  Za štyri dni na štyroch a v jeden deň na piatich mobilných 
odberových miestach, ktoré zriadilo mesto Svidník, bolo pred 
dvoma týždňami v rámci celoplošného skríningu otestovaných 
1 859 ľudí, z ktorých bolo 5 pozitívnych.

Celoplošný skríning priniesol Svidníku fi nančný zisk 

  Informovala nás o tom PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová s 
tým, že mestské mobilné odberové miesta boli zriadené v Dome kultúry, na 
autobusovej stanici, v ZŠ 8. mája, v areáli amfi teátra a v priestoroch Gymná-
zia DH. „Vo štvrtok 21. januára sme otestovali 317 ľudí a 1 osoba bola 
pozitívna, v piatok 22. januára sme otestovali 264 ľudí a nikto nebol 
pozitívny, v sobotu 23. januára sme otestovali 907 ľudí a 2 boli pozitívni, 
no a v nedeľu 24. januára sme otestovali 371 ľudí a tiež 2 boli pozitívni,“ 
konštatovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová s tým, že v prvých 
dvoch dňoch 21. - 22. januára v mestských mobilných odberových miestach 
otestovali 15 rôznych skupín zamestnancov. 
  Išlo o organizácie a rôzne inštitúcie, ale priestor bol poskytnutý aj fi rmám. 
„Testovať sa boli napríklad zamestnanci MsÚ, Technických služieb 
mesta Svidník, Mestskej polície, opatrovateľky mesta Svidník, všetky 
školy a škôlky v pôsobnosti mesta, aj CVČ a ZUŠ, tiež fi rmy ako PSS, 
Johramont a Reštaurácia Martin. Viaceré fi rmy poďakovali za možnosť 
dať otestovať svojich zamestnancov v dohodnutom čase,“ informovala 
Kristína Tchirová.
  Pripomeňme, že pri zriaďovaní mestských mobilných odberových miest a 
rozhodovaní o ich počte samospráva podľa Kristíny Tchirovej brala do úvahy 
skúsenosti z minulých kôl testovania, ale napriek tomu bolo ťažké odhadnúť, 
koľko občanov sa príde dať otestovať. 
  V meste stabilne pracujú 4 odberové miesta a preto aj vedenie Svidníka 
predpokladalo, že značná časť občanov sa testuje pravidelne alebo využijú aj 
iné testovacie miesta. „Náklady mesta Svidník na štyri dni testovania sú 
vyše 6-tisíc eur, po prepočte na počet testovaných je predpoklad, že by 
nám mohla byť refundovaná čiastka zo štátu vo výške 9,2 tisíc eur, čo 

by nám pomohlo vykryť stratu z predošlého novembrového testovania,“ 
konštatovala PR manažérka mesta Svidník s tým, že na jedného testovaného 
štát mestu preplatí 5 eur. Z toho vychádzajú prepočty, ktoré Kristína Tchirová 
uviedla. „Mesto Svidník už vypracovalo žiadosť na refundáciu nákladov 
za posledné testovanie a žiadosť bola doručená na Okresný úrad vo 
Svidníku,“ dodala PR manažérka mesta.
  No a pokiaľ ide o testovanie z vlaňajšieho novembra, mesto, ako priznala 
Kristína Tchirová, mesto Svidník nemá preplatenú časť nákladov, ktoré chce 
vykryť zo zisku z januárového testovania. „Za novembrové testovania neboli 
mestu Svidník uznané výdavky koordinačného štábu, ktorý pripravoval 
testovanie obyvateľov mesta Svidník v novembri, títo zamestnanci 
koordinovali celý priebeh, zabezpečovali administratívu, personálne 
a prevádzkové potreby, ide o čiastku cca 3 000 eur,“ uzavrela Kristína 
Tchirová.                                                                                                   (ps)

  Do celoplošného skríningu na Slovensku sa počas víkendu 23. 
a 24. januára zapojilo aj vyše dvesto zdravotníkov, hasičov a po-
licajtov zo susedného Poľska. Nechýbali ani v našom regióne.

  Testovanie bežné alebo aj to plošné je postavené na ľudskej 
zodpovednosti. Takto PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchi-
rová reagovala na defi nitívny verdikt, že okres Svidník nebude 
súčasťou ďalšieho kola plošného skríningu či testovania. 

Pomohli opatrenia i testovania

  „Tým, že máme v našom meste 
štyri odberové miesta, vyzývali sme 
občanov k zodpovednosti aj pred 
skríningovým testovaním. Sprísnením 
opatrení pre okres Svidník a Stropkov 
pred Vianocami sa podarilo ťažkú 
situáciu u nás zvrátiť. Bez ohľadu 
na plošné testovanie je dôležité, aby 
občania pri podozrení na ochorenie 
išli na test a v prípade pozitívneho 
výsledku izolovali seba, či svojich 

najbližších. Všetci si prajeme, čo 
najrýchlejší návrat do normálneho ži-
vota a to výrazne súvisí s očkovaním 
populácie,“ vyhlásila Kristína Tchirová 
s tým, že výsledok testovania veľmi 
potešil, no na druhej strane musí 
byť každému jasné, že stačí strata 
opatrnosti či pozornosti a nákaza sa 
bude ďalej šíriť. „Je dôležité naďalej 
dodržiavať všetky odporúčania,“ zdô-
raznila Kristína Tchirová.            (ps) 

Poliaci pomáhali aj vo Svidníku

  „V meste Svidník vypomáhalo spolu 10 zdravotníkov z poľského Gdaňska. 
V sobotu 23. januára bolo na odberových miestach 6 pracovníkov, z toho na 
mestských štyria a v nedeľu 24. januára mali štyria zdravotníci na starosti 
odberové miesto na Ul. Festivalovej Ich pomoc na testovaní zabezpečoval 
Okresný úrad Svidník. Za túto výpomoc a ľudskú súdržnosť poďakovala 
primátorka Svidníka listom konzulovi Poľskej republiky na Slovensku bez-
prostredne po testovaní,“ konštatovala pre naše noviny PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová. 

(ps)
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  Opravené malo byť pred dvoma rokmi i pred rokom, no opravené 
nie je ani dnes. A vlastne opravené malo byť už dávno. Listy písal 
predošlý primátor a písala ich aj súčasná primátorka. 

POŠTA OPAKUJE SĽUBY A VÝHOVORKY 
- opravu parkoviska môže ohroziť pandémia

  Priamo medzi dierami na parkovisku 
jeho opravu prisľúbil riešiť aj štátny 
tajomník Ministerstva dopravy, do 
ktorého gescie Slovenská pošta patrí, 
no nič, ale že vôbec nič sa nezmenilo. 
Svidníčania a ľudia z celého regiónu 
hundrú, poniektorí si v obrovských 
dierach nanešťastie ničia i autá a nič 
sa nedeje.
„Predmetná parkovacia plocha 
pri pošte vo Svidníku by mala 
byť zrekonštruovaná v priebehu 
tohto roka, avšak bude to závisieť 
aj od potreby a nevyhnutnosti 
rekonštrukcie ostatných objek-
tov (nehnuteľností),“ zopakovala 
hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta 
Dorčáková minulý týždeň odpoveď, 
akú sme už od pošty dostali viackrát. 

„Rozpočet sa stanoví na základe 
obhliadky, ktorá by sa mohla usku-
točniť na jar. 
Následne bude potrebné verejné 
obstarávanie na stavebné práce 
a až potom môžeme pristúpiť k 
samotnej realizácii - rekonštrukcii 
parkoviska,“ ozrejmila vo vše-
obecnosti známy postup hovorkyňa 
Slovenskej pošty a doplnila ešte už 
pomaly až otrepanú frázu. 
  „Nakoľko pandémia súvisiaca s 
COVID-19 stále trvá, môže ovplyv-
niť aj termín realizácie, keďže 
našou prioritou je zabezpečiť zá-
kladné podmienky poskytovania 
poštových služieb zákazníkom.“ 

 (ps) 

  Obrovské diery a výtlky na ceste medzi Rakovčíkom a Ša-
rišským Štiavnikom rozhorčujú šoférov. Vo veľkom sa začali 
objavovať hlavne v uplynulom období, keď sme boli svedkami 
pomerne významných teplotných výkyvov či skokov.

Výtlky a diery na ceste medzi Rakovčíkom a Šarišským Štiavnikom opäť realitou 

  Hovorkyňa Slovenskej správy ciest v Bratislave Lucia Karelová pre naše novi-
ny povedala, že v súčasnom období je z dôvodu zimného obdobia a odstávky 
všetkých výrobných zariadení, možné zabezpečovať nevyhnutné opatrenia 
na zabezpečenie zjazdnosti predmetného úseku. „Na základe vizuálneho 
posúdenia dnešných prejavov deformácie a poškodenia vozovky je 
možné jednoznačne povedať, že prejavujúce sa poškodenie vozovky je 
spôsobené neúnosným podložím. Predpokladanou príčinou je výskyt a 
prenikanie podzemných a zrážkových vôd do podložia cestného telesa 
v dotknutých úsekoch,“ vyhlásila pre naše noviny Lucia Karelová.
  Pripomeňme, že cestu kompletne opravili v roku 2015. Dali si záležať, kvalitu 
prác štát odsúhlasil, no príroda stále robila svoje. Opakované vady diela podľa 
hovorkyne Slovenskej správy ciest sa stále prejavili iba na horskom priechode 
Šarišský Štiavnik, lokálnymi poruchami v celkovej dĺžke cca 250 metrov. Sú-
visle, vyfrézovaním asfaltu a novým asfaltovaním musela dodávateľská fi rma 
kompletne zrekonštruovanú cestu opravovať počas piatich rokov viackrát. 
Päťročná záručná lehota skončila v novembri minulého roku. No a na opravy 
tejto cesty sa tak musel pripraviť štát. 
„No to je problém zase. To je prob-
lém, ale tak, čo sa dá s tým urobiť?“ 
pýtal sa vlani v novembri motorista a 
ďalší dodal: „Budeme platiť vyššie 
dane a hotovo.“
   Rekonštrukcia cesty, samozrejme, 
nielen spomínaného úseku, ale v 
celkovej dĺžke viac ako 23 kilometrov, 
pred piatimi rokmi stála 16 a pol milióna 
eur. Hovorkyňa Slovenská správa ciest 
v novembri minulého roku po skončení 
záruky nevedela komentovať, koľko 
si prípadné ďalšie opravy vyžiadajú 
zo štátneho rozpočtu. „Finančné 
prostriedky na prípadné opravy v 
budúcnosti budú zabezpečené,“ 
podotkla hovorkyňa Slovenskej správy 
ciest v Bratislave Lucia Karelová, no 
a minulý týždeň na margo nevyhnut-
nosti opráv tejto cesty povedala toto: 
„Napriek ukončeniu záručnej doby 
sme oslovili zhotoviteľa stavby a v 

spolupráci s jeho technikmi budeme hľadať možnosť následnej úpravy. 
Defi nitívnu opravu po dohode so zhotoviteľom však bude možné zabez-
pečiť až počas vhodných klimatických podmienok.“ 
  Hovorkyňa Slovenskej správy ciest Lucia Karelová následne pre naše noviny 
povedala aj to, že to budú stále sa opakujúce problémy. „Napriek následnej 
úprave a sanácii krytu nie je možné predpokladať úplné odstránenie 
vznikajúcich poškodení vozovky. Predmetný úsek cesty sa nachádza vo 
fl yšovom pásme kde navyše dochádza k nepredvídateľnému prúdeniu 
spodných vôd, ktoré ovplyvňujú stabilitu celého cestného telesa. K 
stabilite telesa neprispieva ani extrémne vyťaženie predmetného úseku 
štátnej cesty kamiónovou dopravou v smere od Poľskej republiky a späť 
- cca 3 000 kamiónov denne,“ upozornila Lucia Karelová. 
  To teda znamená, že opravy úseky cesty medzi Rakovčíkom a Šarišskom 
Štiavnikom budú pokračovať, pretože prvotnú príčinu poškodzovania nedo-
kážu odstrániť. 
  Riešením by mohla byť roky sľubovaná výstavby rýchlostnej cesty R4. O tej 
nám však hovorkyňa Slovenskej správy ciest veľa nevedela povedať. „Dorie-
šenie  prípravy a následnej realizácie R4 je plne v kompetencii NDS a.s.,“ 
odkázala nás na Národnú diaľničnú spoločnosť hovorkyňa Slovenskej správy 
ciest v Bratislave Lucia Karelová. My sa preto budeme pýtať a odpovede sa 
budeme snažiť na našich stránkach priniesť už o týždeň. 

 (ps)  
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  Dostal takmer 1 000 hlasov a jeho gól sa stal gólom roka! 
19-ročný Branislav Artim z Vyšnej Jedľovej sa pýši titulom a 
víťazstvom, ktoré by si prial získať každý futbalista. V ankete o 
najkrajší gól roka 2020 v amatérskych futbalových súťažiach ten-
to hráč MŠK Tesla Stropkov zvíťazil s gólom, ktorým sa zaskvel 
v stretnutí III. ligy Východ do siete Spišskej Novej Vsi.

Mladý futbalista z Vyšnej Jedľovej Branislav Artim strelil Gól rok 2020!

  „Veľmi ma to potešilo. Nečakal som to, pretože v jednej podobnej súťaži 
som sa už ocitol a nevyhral som. Ďakujem všetkým, čo za mňa hlasovali. 
Je to super,“ neskrýval radosť talentovaný mladík, ktorý dostal takmer tisíc 
hlasov - presne 961. „Každý deň som sa snažil o to, aby za mňa hlasovalo 
čo najviac ľudí,“ priznal Branislav Artim v prvotnej reakcii pre internetový 
portál, ktorý súťaž o najkrajší gól roka organizoval. 
  Šikovný ľavák si v stretnutí proti Spišskej Novej Vsi loptu prebral za stredovou 
čiarou, prehodil si ju na ľavú novu a z veľkej diaľky vypálil. 
  Brankár nemal šancu. „Mal som presný zámer. Chcel som si to hodiť 
do stredu, aby som mohol robiť kľučku na ľavačku a obaľovať strelu,“ 
opísal svoj presný zásah Branislav Artim, ktorý v rozhovore pre naše noviny 
zopakoval svoje prvotné pocity na víťazstvo v ankete. „Je to pre mňa nesku-
točná radosť, že som súťaž vyhral, keďže som sa už jednej podobnej 
zúčastnil, no, žiaľ, sa mi ju nepodarilo vyhrať, aj keď isté predpoklady 
tam boli. Všetkým mojím hlasujúcim sa chcem veľmi pekne poďakovať 
za priazeň, ktorú voči mne prejavili v súťaži. Je to od nich veľmi milé, 
že si na mňa našli každý deň chvíľku času a o to viac ma teší, že som aj 
napriek malému rozdielu medzi prvým a druhým miestom, práve vďaka 
ich hlasom vyhral.“ 
  Branislav Artim priznal, že už počas tréningov mu tréner  Stropkove vytváral 
podobné situácie, na ktorých sa snažil pracovať. „Mal som presný zámer 
už pri preberaní lopty. Vedel som, že budem robiť kľučku do stredu a 
následne strieľať. Našťastie mi to vyšlo presne tak, ako som predpo-
kladal. Gól som strelil presne deň pred mojimi 19-tymi narodeninami, 
bol to teda aj môj predčasný darček,“ usmial sa mladík z Vyšnej Jedľovej, 
ktorý sa futbalu venuje už od ranného detstva. 
  Priviedol ho k nemu otec Miroslav. „Práve vďaka futbalovej lopte som sa 
vraj podľa mojej rodiny naučil chodiť,“ usmial sa Braňo, ktorý futbalovú 
kariéru začínal vo Svidníku pod vedením trénera Paľa Piršča. „Vďačím mu 
za prvé futbalové návyky. Tu som hral až do svojich 14 rokov, následne 

som prestúpil do susedného Stropkova, kde som zotrval až do dnešného 
dňa pod vedením bývalého reprezentanta a trénera prvoligových klubov 
Ľuboša Reitera.“ Branislav Artim v rozhovore pre naše noviny povedal, 
že na futbale má najradšej pocit víťazstva, prácu v kolektíve, skvelý pocit 
z dobre odohraného zápasu. A hoci aktuálne koronové obdobie ani futbalu 
príliš nepraje, Braňo to berie ako fakt. „Od trénera sme dostali na mieru 
„šité“ individuálne tréningové plány, práve vďaka ktorým nestagnujeme, 
ale naopak sa udržiavame v kondícii aj počas karantény. Keďže futbal 
je kolektívny šport, kvôli situácii, ktorá momentálne panuje, tak aj my 
sme museli naše tréningy obmedziť. Pocítili sme aj mierne uvoľnenie 
v novembri, kedy sme sa mohli stretávať v 6 členných skupinkách a 
spoločne trénovať.“ 
  Vlaňajšia jesenná treťoligová sezóna ani pre Branislava Artima príliš bohatá 
nebola. On sám ju opísal tak, že s ňou bol pomerne spokojný. „V lete bola 
situácia voľnejšia, tak aj zápasov bolo viac. Predposledný zápas sme 
hrali v Spišskej Novej Vsi, kde som strelil aj „Gól roka 2020.“ Nasledovný 
zápas sme hrali na domácej pôde so Sninou, kde už diváci nemohli byť 
prítomný, ale zápas mohli sledovať naživo online.“ 
  Autor Gólu roka 2020 v amatérskych futbalových súťažiach na Slovensku v 
rozhovore pre naše noviny priznal, že naďalej musí tvrdo makať a čo prinesie 
budúcnosť, tak to sa ešte uvidí. „Snažím sa však robiť všetko pre to, aby 
som to vo futbale dotiahol čo najvyššie. Mojim najväčším snom je na-
stúpiť za reprezentáciu a zahrať si Ligu majstrov,“ zakončil svoje želanie 
Branislav Artim z Vyšnej Jedľovej hrajúci za treťoligový Stropkov.
  Ako víťaz ankety Najkrajší gól roka 2020 Branislav Artim dostane hlavnú 
cenu loptu podpísanú slovenskými futbalovými reprezentantmi od Slovenského 
futbalového zväzu, ďalej mikinu, šiltovku a reklamné predmety od spoločnosti 
DOXXbet.                                                                                                 (ps)
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  Prešovská župa aj napriek koronakríze v uplynulom roku pokra-
čovala v rekonštrukciách stredných škôl vo svojej zriaďovateľ-
skej pôsobnosti. Okrem toho poskytla fi nančné prostriedky aj na 
ich materiálno-technické vybavenie. Celkovo v oblasti školstva 
preinvestovala takmer 11 miliónov eur.

Do rekonštrukcií i vybavenia škôl župa vlani investovala takmer 11 miliónov 
Najviac sa opravovali elektroinštalácie, vykurovacie systémy či telocvične 

  Viac ako 15 stredných škôl v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja (PSK) prešlo 
v roku 2020 rekonštrukciou elek-
troinštalácie, systému vykurovania, 
alebo  telocvične. Výraznejšie sa 
modernizovali školské objekty v 
okresoch Prešov, Vranov nad Topľou, 
Poprad, Levoča, Bardejov, Humenné, 
Kežmarok a Svidník. Celková prein-
vestovaná suma z rozpočtu PSK v 
oblasti školstva vynaložená na rekon-
štrukcie, ale aj technicko-materiálne 
vybavenie škôl  predstavuje približne 
5,3 miliónov eur. Župa sa podieľala i 
na spolufi nancovaní projektov z Integ-
rovaného regionálneho operačného 
programu (IROP), programu Interreg, 
v rámci OP Kvalita životného prostre-
dia a iniciatívy Catching-up Regions v 
spolu 29 župných SŠ, a to v celkovej 
výške viac ako 5,5 mil. eur. 
 „Som rád, že sme aj v čase pandé-
mie vynaložili nemalé úsilie na to, 
aby sme skvalitnili priestorové a 
technické vybavenie našich škôl. 
Zamerali sme sa na rekonštrukčné 
práce, ktoré boli nevyhnutné pre 
zefektívnenie prevádzky budov, no 
tiež na dovybavenie učební, tried, 
telocviční, školských oddycho-
vých zón či jedální. Rozbehli sme 
nové projekty, ktorými chceme 
zlepšiť stredoškolské odborné 
vzdelávanie a tým adekvátne pri-
praviť absolventov našich škôl 
pre potreby trhu práce,“ vyjadril sa 
v tejto súvislosti predseda PSK Milan 
Majerský.
  Konkrétne sa v rámci zrealizova-

ných rekonštrukčných prác v školách 
zmodernizovali systémy distribúcie 
elektrickej energie, zateplili obvodo-
vé plášte budov, opravili ich fasády, 
vyregulovali vykurovacie sústavy. 
Taktiež sa realizovali rekonštrukcie 
striech škôl, parkovacích plôch, 
plotov, schodísk, vchodov do budov 
a vymieňali sa okná. V niektorých 
školských objektoch prešli obnovou 
vnútorné stropy, výťahy, sociálne za-
riadenia, sanovali sa v nich suterény a 

vybudovali bezbariérové vstupy. Župa 
na tieto práce zo svojho rozpočtu 
vynaložila finančné prostriedky vo 
výške približne 3,6 mil. eur.

***
NAJVÄČŠIE INVESTIČNÉ AKCIE

Medzi najväčšie investičné akcie v 
objektoch škôl patrili celkové rekon-
štrukcie elektroinštalácií. Tie sa mo-
dernizovali v Strednej zdravotníckej 
škole Prešov, SOŠ gastronómie a 
služieb v Prešove, SOŠ technickej 
v Poprade a v SOŠ technickej v 
Humennom. 
  Výrazné investície smerovali aj do 
rekonštrukcie systému vykurovania 
župných stredných škôl. Rekonštruk-
cia a vyregulovanie vykurovacej sú-
stavy prebehli v Obchodnej akadémii 
v Prešove, Spojenej škole Svidník a 
v Hotelovej akadémii J. Andraščíka 
Bardejov sa opravila kotolňa, v SPŠ 
techniky a dizajnu  Poprade sa zre-
alizovala výmena kúrenárskeho a 
vodovodného potrubia. Vykurovanie 
sa zrekonštruovalo aj v SOŠ hotelovej 

Horný Smokovec.  
***

KRAJ INVESTOVAL NEMALÉ
FINANCIE I DO TELOCVIČNÍ 

  Kraj vo svojich stredných školách 
investoval nemalé financie i do 
modernizácie telocviční. Telocvične 
sa rekonštruovali v Spojenej škole 
Svidník (214-tisíc eur), Škole umelec-
kého priemyslu Prešov, kde sa zateplil 
strešný a obvodový plášť budovy telo-
cvične (184-tisíc eur) i na Gymnáziu 
Leonarda Stöckela v Bardejove 
(170-tisíc eur). Strecha telocvične 
sa opravovala na Gymnáziu P. O. 
Hviezdoslava v Kežmarku (210-tisíc 
eur) a v SOŠ technickej v Humennom 
(viac ako 144-tisíc eur). 

  Rozsiahlou modernizáciou prešla v 
Kežmarku aj SOŠ na Garbiarskej uli-
ci. Zrekonštruovala sa tu elektroinšta-
lácia budovy teoretického vyučovania 
(na Ul. MUDr. Alexandra 56), ďalej 
teplovod a rozvody aj vnútorné stropy 
hlavnej budovy školy, a to spolu za 
takmer 480-tisíc eur. Vo Vranove nad 
Topľou sa v SOŠ drevárskej zateplil 
obvodový plášť objektu školských 
dielní v sume takmer 125-tisíc eur. 
V SPŠ techniky a dizajnu v Poprade 
prebehla rekonštrukcia vybavenia 
školského bazéna, na ktorú PSK 
poskytol viac ako 157-tisíc eur.

***
INVESTÍCIE AJ DO INTERNÁTOV 
  Investičné akcie prebehli aj v škol-
ských internátoch. Konkrétne internát 
pri SOŠ technickej Prešov prešiel 
zateplením a pribudol tu aj bezbarié-
rový vstup pre imobilných. V školskom 
internáte na Karpatskej ul. v Poprade 
sa zrealizovala výmena zariadenia v 
ubytovacom trakte. Modernizáciou 
prešla aj školská jedáleň a jej interiér, 

do kuchyne internátu sa dokúpilo 
nové kuchynské zariadenie. Na 
internáte pri Strednej zdravotníckej 
škole v Humennom bola zrealizovaná 
výstavba terasy a zastrešenie horné-
ho balkóna. 
  Viaceré župné stredné školy sa 
dovybavili technicky i materiálne. 
„Do niektorých odborných učeb-
ní pribudli napríklad geodetické 
prístroje, CNC stroje, sústruhy a 
plazmové zariadenie, do škôl moto-
rové vozidlá a kamerové systémy. 
Niekde sa zmodernizovalo bio-
logické laboratórium či jazyková 
učebňa, dobavila elektroučebňa 
či školská kuchyňa, inde zriadila 
nová počítačová učebňa alebo 
vybudovalo nové multifunkčné 
ihrisko. Financie sa poskytli aj na 
prípravu projektových dokumentá-
cií. Celková preinvestovaná suma 
z rozpočtu PSK do vybavenia škôl 
predstavuje približne 1,7 miliónov 
eur,“ konkretizoval M. Majerský. 

***
DOVYBAVENIE UČENÍ A DIELNÍ 

Výrazné rekonštrukčné práce a úpra-
vy, ako i nové dovybavenie učební a 
dielní začaté ešte v minulom období 
s presahom do roku 2021 župa rea-
lizuje vďaka úspešným projektom z 
programov  IROP a Interreg. Staveb-
né práce sa týkajú napríklad Hotelovej 
akadémie Prešov, Strednej zdravot-
níckej školy Poprad, SPŠ strojníckej 
Prešov, SOŠ Svit či Spojenej školy 
Sabinov a mnohých ďalších. 
„Modernizácia školských objek-
tov prebieha aj v rámci iniciatívy 
Catching-up Regions, konkrétne 
na piatich župných školách v 
Kežmarku, Medzilaborciach, Starej 
Ľubovni, Poprade-Matejovciach a v 
Prešove. Aj v tomto roku budeme 
pokračovať v rekonštrukciách a 
materiálno-technickom vybavení 
škôl, naplánované sú zatiaľ in-
vestície za 2,2 milióna eur. Týkať sa 
budú napríklad SOŠ drevárskej vo 
Vranove, SOŠ obchodu a služieb 
v Humennom či ŠUP vo Svidníku, 
ako aj  viacerých župných gym-
názií, okrem iného v Humennom, 
Levoči alebo Kežmarku,“ dodal 
predseda PSK Milan Majerský. 
  Prešovský samosprávny kraj má vo 
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 72 
stredných škôl, dve jazykové školy, 
jednu školu v prírode a jeden školský 
internát. V tomto školskom roku do 
župných stredných škôl nastúpilo 
približne 23-tisíc žiakov. 

Ivana Ondriová, 
Oddelenie komunikácie 

a propagácie
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  Aj v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku majú žiakov, 
ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Sofi a je dru-
háčka a žije v Írsku. V Írsku sa žiaci momentálne tiež vzdelávajú 
dištančne. Tak to Sofi ina mamka využila a spojila sa s nami.  

Druháčka Sofi a žijúca v Írsku online so svojimi slovenskými spolužiakmi 

  Mamka Jozefína Chvaščáková: „Využívame technológie a momentálnu 

  Že z mužov sa stávajú rozcitlivené ženy, viem už dávno. No nikdy som 
nevedela prečo. Dnes to už viem. Môžu za to sliepky. Presnejšie kurčatá 
kŕmené hormónom..., s názvom zilpaterol. Sliepka z toho vyrastie extrémne 
rýchlo. Za dva mesiace sa z nej stane takzvaný kurací obor a mužom z toho 
mäkne mozog. 
  Nemám to vedecký dokázané, ale môj skromný psychologický a sociálny 
výskum ukazuje presne toto. Kuracie stehienka z cudzích krajín a inokadiaľ, 
ideálnych tvarov, plné hormónov a antibiotík, sú obľúbené nielen kvôli cene, 
ale aj pre svoje účinky. 
  Dnes dupnete na chlapa, rozplače sa, zloží telefón, je ukrivdený... Sú urazení 
a už len čakám, kedy začnú pravidelne mesiačkovať... Možno sa do krmiva 
pre ľudí pridá ešte nejaký hormón a dočkám sa i toho. 
Kŕmia nás umelou hmotou, syntetickými látkami, hormónmi a antibiotikami.  
Mužov pobehujúcich s oštepom v ruke po lese je čoraz menej... Z lovcov sa 
stali zberači. A o to viac si zrazu vážim divinu. 
  A vlastne. Odkiaľ máme my ženy také bujné prsia? Žeby tie D-éčka v pod-
prsenke narástli z mrkvy? 

 Veronika Lazoríková  

FEJTÓN: O nás

  Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo 
Svidníku vedie trestné stíhanie vo veci zločinu porušovanie 
ochrany stromov a krov.  

Vyrúbaných 253 stromov!

  Páchateľ v katastrálnom území obcí Korejov-
ce a Medvedie, vykonal výrub bez vyznačenia 
drevín určených na výrub príslušným orgánom 
ochrany prírody a krajiny ako aj bez právo-
platného súhlasu príslušného orgánu ochrany 
prírody na výrub drevín. Stalo sa to v období 
od októbra 2015 do mája 2016, kedy vyrúbal 
stromy na  území s prvým stupňom ochrany v 
počte 76 stromov a na území s druhým stup-
ňom ochrany v počte 177 stromov. Celkovo 
išlo o 253 stromov.   
  Slovenskej republike zastúpenej odborom 
starostlivosti o životné prostredie Okresného 
úradu vo Svidníku bola týmto konaním spô-
sobená spoločenská škoda presahujúca 270 
000 eur. Škoda pre podielových spoluvlast-
níkov dotknutých pozemkov a Slovenskému 
pozemkovému fondu Bratislava bola vyčíslená 
na viac ako 2 000 eur.   
  Zákon pri tomto zločine stanovuje pre pácha-
teľa trestnú sadzbu odňatia slobody na tri až 
osem rokov.                                          (krpz) 

situáciu a učíme sa slovenský jazyk z Írska. Prvé stretnutie online so svojimi 
slovenskými spolužiakmi máme za sebou. Veľmi sa nám páčilo, Sofi nka bola 
nadšená a teší sa na ďalšie stretnutia.“ Aj takéto možnosti prináša táto doba.   
Prvý polrok prezenčného aj dištančného vzdelávania je na konci. Aj keď sme 
si tento školský rok predstavovali inak, nakoniec sme sa opäť museli všetci 
učiť dištančne. Napriek tomu, sme vďační za každý deň strávený v našej škole. 
Škola je komunita, ktorá funguje vďaka vzájomným vzťahom. Pre dieťa nie je 
jednoduché byť iba doma, izolovane od svojich kamarátov. Pripojiť sa online 
do virtuálnej triedy na virtuálnu hodinu nám všetkým pomáha kompenzovať 
nedostatok vzájomného kontaktu.
  Milí rodičia a žiaci CZŠ sv. Juraja! Ďakujeme za vaše pozitívne a povzbudivé 
spätné väzby, ďakujeme za vašu ochotu, trpezlivosť a spoluprácu. SPOLU to ide 
oveľa jednoduchšie.                                                                                (czš) 

   Vláda Igora Matoviča schválila v uplynulú stredu 27. januára 
návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa 
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verej-
nej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v 
znení neskorších predpisov s pripomienkou prijatou na rokovaní 
vlády.

Ministerstvo analyzuje prípadný urgentný príjem 1. typu pre Svidník 

   Konkrétne išlo o zaradenie nemocni-
ce v Malackách do zoznamu nemoc-
níc s urgentným príjmom typu 1. 
   Podobnú snahu mala aj sieť ne-
mocníc Svet zdravia, ktorá chcela 
do zoznamu pevných poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti s urgentným 
príjmom typu 1. zaradiť aj Nemocnicu 
arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku. 
Takýto návrh v rámci medzirezortného 
pripomienkového konania predložila 
Asociácia nemocníc Slovenska i 
Asociácia zamestnávateľských zväzu 
a združení SR. Ich pripomienku, aby 

Svidník získal urgentný príjem typu 1. 
Ministerstvo zdravotníctva vyhodno-
tilo takto: „Pripomienka je nad rámec 
predkladaného ná-
vrhu nariadenia. Ná-
vrh nariadenia rieši 
aktuálnu situáciu v 
regióne. Minister-
stvo zdravotníctva 
návrhom nariadenia 
predchádza hrozbe, 
že zanikne urgentný príjem Malacky, 
prevádzkovaný doposiaľ na základe 
zmluvy s krajom. V čase zhoršenej 

epidemiologickej situácie by mohol 
mať tento zánik devastačný vplyv na 
možnosti zabezpečenia adekvátnej a 
regionálne proporčnej zdravotnej sta-
rostlivosti. Toto opatrenie sa navrhuje 
iba na prechodné obdobie, je časovo 
ohraničené. Obsah pripomienky je 
potrebné komplexne posúdiť z hľa-
diska opodstatnenosti a vplyvov, ktoré 
by úprava mala. Ak na základe tohto 
posúdenia vyplynie, že úprava je po-

trebná, mala by prejsť samostatným 
a štandardným legislatívnym proce-
som,“ napísalo v dôvodovej správe k 

odmietnutiu pripomienok Ministerstvo 
zdravotníctva SR. 
   My sme sa na prípadné pridelenie 
urgentného príjmu typu 1. pýtali ho-
vorkyne Ministerstva zdravotníctva 
SR aj samostatne a dostali sme 
takúto odpoveď: „Ministerstvo zdra-
votníctva v súčasnosti analyzuje sieť 
ústavných zdravotníckych zariadení, 
rovnako je tak predmetom analýzy 
otázka zaradenia nemocnice Svidník 

do siete urgentných 
príjmov 1. typu. V 
tejto chvíli by bolo 
predčasné komen-
tova ť  akéko ľvek 
závery,“ reagovala 
hovorkyňa Minister-
stva zdravotníctva 

Zuzana Eliášová v uplynulú sobotu 
30. januára. 

(ps)
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  Pandémia výrazne ovplyvnila aj svet kultúry. Ani v kraji pod 
Duklou sa v tomto čase nekonajú žiadne kultúrne akcie. Pod-
duklianske osvetové stredisko sa však prostredníctvom svojho 
facebookového profi lu snaží priblížiť umelcov. 

Podduklianske osvetové stredisko približuje umelcov 

GABRIELA MADEJOVÁ ZAČALA MAĽOVAŤ PRE ZÁBAVU
  Gabriela Madejová žije a tvorí vo Svidníku. Maľovaniu sa venuje vo voľnom 
čase. Inšpiráciu nachádza v prírode a veciach každodenného života. Výtvarný 
prejav autorky charakterizuje realistické zobrazenie skutočnosti. Farby jej 
obrazov symbolicky zachytávajú poéziu tvarov a vôní prírody. Umelecká cesta 
Gabriely Madejovej je jedným z príbehov o tom, ako sa z hry a z túžby na 
chvíľu vykročiť z bežného stereotypu môže stať celoživotná láska.
  Začala maľovať v roku 2000 pre zábavu. Veľmi rýchlo sa však vkladanie 
emócií, príbehov do obrazov stalo Gabikinou životnou vášňou. Určite k tomu 
prispeli aj jej priatelia, ktorých spoznala na výtvarných plenéroch: maliari 
z Poľska, Slovenska a Ukrajiny. Práve u nich nachádza stálu inšpiráciu k 

hľadaniu nových tém. Vo svojich prácach sa snažila a snaží vniknúť do tajov 
rôznych techník. Dáva prednosť akrylovým a temperovým farbám, no v jej 
tvorbe nachádzame aj olejomaľby, maľované tričká, tašky, kamene... zaujíma 
sa aj keramikou. 
  Jej výtvarné diela sa nachádzajú 
v mnohých zbierkach doma i v 
zahraničí. Je tiež pravidelnou 
účastníčkou okresných, krajských 
a celoslovenských prehliadok ne-
profesionálnej výtvarnej tvorby, kde 
získala už niekoľko popredných 
ocenení. Jej práce boli vystavené 
a ocenené aj na celoslovenských 
súťažiach  Výtvarné spektrum v 
Trenčíne.
Gabriela Madejová je členkou vý-
tvarného klubu ART SK vo Svidníku. Je účastníčkou mnohých regionálnych 
a medzinárodných plenérov. 

MIROSLAV POTOMA A JEHO INSITNÉ UMENIE 
  Miroslav Potoma patrí k vý-
znamným predstaviteľom in-
sitného umenia nielen na Slo-
vensku, ale aj v zahraničí. Jeho 
diela zaujali odbornú verejnosť 
na rôznych prestížnych výsta-
vách, festivaloch a výstavných 
súťažiach. Potoma je uznáva-
ný ako charakteristický maliar 
slovenského prúdu insitného 
umenia. V jeho obrazoch ožívajú 
spomienky na detstvo, dedinu, 

každodenný život, ale aj čaro významných zvykov, tradícií a sviatkov. Na 
plátne často zobrazuje nielen folklór, ale aj kresťanské motívy. 
 Maľuje na plátno, sololit, sklo a drevo. Vo svojich dielach využíva rôzne vý-
tvarné techniky ako napríklad olejomaľby, kresby, pastely a linoryty. 
Miroslav Potoma žije a tvorí v rodnej obci Stročín v okrese Svidník.

DIVADELNÉ UMENIE S DEŤMI A MLÁDEŽOU
 ROZVÍJA UŽ 20 ROKOV 

  Základná umelecká škola vo Svidníku v súbore SPAD, ktorého umeleckou 
dušou je pedagogička Darina Marková. Deti od 9 rokov po ukončenie literárno-
dramatického odboru sa prezentujú na koncertoch, podujatiach, divadelných 
súťažiach a prehliadkach. 
  Zaujímavosťou je, že na celoslovenskom festivale pantomímy a pohybových 
divadiel v Liptovskom Mikuláši - PAN sa okrem zdokonaľovania pod vedením 
lektorov s medzinárodnou účasťou a súťaženia v kategóriách sólo, duo a trio 
majú možnosť stretnúť aj s odchovancom súboru SPAD, Filipom Hajdukom 
@Klaukliar, ktorý vyštudoval herectvo na Akadémii umení v Banskej Bystrici a 
pôsobí na tomto festivale ako lektor jednej z dielní. Okrem spisovného jazyka 
sa venujú aj naštudovaniu divadelných hier v rusínskom jazyku, doteraz ich 
bolo 7.
  Zopár odchovancov súboru SPAD pokračovalo v štúdiu na konzervatóriách 
a vysokých umeleckých školách a aktívne sa venujú hereckej profesii aj v 
dospelom veku, jedna z nich momentálne študuje herectvo v Paríži.

 (pos, foto: POS Svidník) 
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  Drahí športoví priatelia, počas celého roka sme sa tešili na ďalší ročník 
Zimného triatlonu ROKA a zaoberali sa organizáciou už jeho piateho ročníka. 
Zimný triatlon naplánovaný tradične na prvú februárovú sobotu, 6. februára 
2021 v obci Medvedie, sa neuskutoční. Žiaľ, športové plány nám prekazili 
protiepidemiologické opatrenia, ktoré nám neumožňujú stretnúť sa a zažiť 
opäť atmosféru zimných pretekov. V prípade uvoľnení opatrení a stále 
dobrých snehových podmienok vás budeme včas informovať o náhradnom 
termíne podujatia. Naďalej trénujte a užívajte si zimu aspoň pri individuálnom 
športovaní. 
                                                                                                  Športu zdar!

inzercia 

  Zdĺhavé postupy pri snahách o opravu tzv. modrého mosta 
alebo o výstavbu nového, sú vraj bežné. Poslanci Mestského 
zastupiteľstva vo Svidníku síce v rozpočte mesta na tento rok 
vyčlenili 20-tisíc eur na 
dokumentáciu súvisiacu 
s riešením havarijného 
stavu mosta, no celé to 
má svoju postupnosť. 

Kedy sa dočkáme verdiktu, ako ďalej s tzv. modrým mostom?

  „Je to štandardne využíva-
ný postup v predinvestičnej 
etape realizácie projektu. 
Cieľom jej spracovania je 
posúdiť projektový investič-
ný zámer zo všetkých mož-
ných hľadísk (predovšetkým 
z technického, ekonomické-
ho a environmentálneho), 
identifikovať potenciálne 
alternatívy riešenia pro-
jektu, zhodnotiť ich usku-
točniteľnosť a vytvoriť tak 
kvalifikovaný podklad pre 
rozhodovanie o výbere naj-
optimálnejšej alternatívy riešenia projektu,“ vysvetlila PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová.
  Svidníčania veľmi dobre vedia, že už niekoľko mesiacov je uzavretá jedna 
z lávok pre peších, ktoré sú súčasťou tohto mosta cez rieku Ladomírka. 
Mesto sa do opravy samotnej lávky nehrnie a Svidníčania medzitým poukazu-
jú aj na ďalšie poškodenia mosta ako takého. Kedy bude vypracovaná štúdia, 
na ktorú mestský parlament vyčlenil 20-tisíc eur, však zatiaľ nie je známe. 

„Štúdia má priniesť odpoveď na otázku rekonštrukcie mosta alebo 
výstavby nového mosta s možnými alternatívami a variantami riešenia, 
vrátane ceny, vplyvu na dopravu, životné prostredie, jednoducho nájsť 
najvhodnejšie riešenie v pomere cena/kvalita/úžitok,“ vysvetlila Kristína 

Tchirová, a tak treba 
veriť, že tohto roku 
sa s tzv. modrým 
mostom vo Svidníku 
pohneme aspoň o 
krok dopredu...
  Dodajme, že polícia 
stále vyšetruje okol-
nosti údajne predra-
ženej zákazky na 
natretie modrého 
mosta ešte z čias 
bývalého vedenia 
Svidníka. Súčasné 
vedenie mesta ak-
tuálne informácie 
o priebehu vyšet-
rovania k dispozícii 
nemá. 

(ps)
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  Až do konca druhej svetovej vojny nebola vo Svidníku zabez-
pečená zdravotná starostlivosť. Najbližšie nemocnice boli v 
Bardejove či Prešove. Prevozy sa robili na vozoch, lebo sanitky 
neboli. 

Prvé sanitné auto Škoda 1101 vo Svidníku

  Lekárska starostlivosť v meste a v okrese sa začala rozvíjať až v máji 1945 
príchodom mladého lekára MUDr. Mirona Pribulu, rodáka z Vyšného Orlíka. 
Doktor Pribula pracoval vo veľmi skromných podmienkach. Mal k dispozícii dve 
miestnosti, ktoré slúžili ako vyšetrovňa, preväzovňa a výdajňa liečiv. K chorým 
v okolí Svidníka sa dopravoval na bicykli, neskôr autom Škoda 1101. 
  Hovorí prvý lekár okresu Svidník MUDr. Miron Pribula: „9. mája 1945 som 
nastúpil do Svidníka. Po odchode fašistov tu bolo všetko zničené. Zdravotných 
problémov bolo dosť, míny vybuchovali po celom okrese a ja som ošetroval 

chorých. V lete 1945 do Svidníka pri-
šiel vtedajší minister národnej obrany 
arm. gen. L. Svoboda s tajomníčkou 
Červeného kríža a prišli sa pozrieť aj 
na moju ordináciu. Jeden stôl, jedna 
stolička, nosidlá, okná zabité doska-
mi, jedno sklo aj to rozbité od mín. Ďa-
lej prederavená rúra vypustená cez 
okno.  Požiadal som gen. L. Svobodu 
o podporu výstavby zdravotníckeho 
zariadenia, barakovú nemocnicu, 
sanitku a podobne.“ 
   Generál sľúbil, aj konal. 
  Na prelome rokov 1945 - 1946 do 
Svidníka dopravili stavebný mate-
riál a československí vojaci začali 
stavať. Avšak v lete 1946 výbuch 
zabudnutej míny úplne zničil takmer 
hotovú drevenú konštrukciu bara-
kovej nemocnice. A tak sa muselo 
začať odznova. Budovu nemocnice 
napokon 8. februára 1947 slávnost-
ne otvorili. Okres dostal dve osobné 
autá, sanitku, nákladné auto, osivo, 
textil a obuv. 
  Želáme si, aby sa do Svidníka už 
nikdy nevrátili ťažké časy vojen, biedy 
a hladu. 

  Milan Maguľák, predseda Základ-
nej organizácie Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov vo 
Svidníku, foto: archív OdbojárPersonál prvej barakovej nemocnice

Baraková nemocnica vybudovaná po vojne, 
teraz už neexistuje

Prvá ordinácia MUDr. Pribulu v roku 
1945 v tomto dome 

Auto Škoda 1101, ktoré bolo ako prvé sanitné auto 
vo Svidníku v roku 1947 (na fotografi i je autentic-
ké auto, ktorého je aktuálne majiteľom Zemplín 
Veterán Klub Michalovce)
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SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

LEKÁRNE
FEBRUÁR: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. 
                    Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
FEBRUÁR
6. a 7. februára: MUDr. R. Sabanoš - MUDr. Pribulu 17 vo Svidníku. 
                           Kontakt: 054/202 89 27.
Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
Stomatologické pohotovostné služby sú cez víkendy a štátne sviatky od 8.00 
do 12.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR: 
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 
054/786 05 38.

KYSELICOVÁ, Lenka: 
Algoritmus lásky. 
Bratislava, Motýľ 2020. 
359 s.
  
Anka od narodenia vyrastala v kru-
tom svete, do ktorého ju priviedla 
matka. Mala teda jediný cieľ - prežiť. 
Únik z pasce podsvetia sa jej nasky-
tá až po tom, ako sa stane svedky-
ňou v procese so svojím úhlavným 
nepriateľom. S novým menom a 
životom sa, teraz už Hana, ocitá v 
programe na ochranu svedkov. Šan-
ca na nový začiatok pre ňu znamená 
všetko. Nastupuje na štúdium mate-
matiky, kde stretáva Filipa, s ktorým 
ju okrem ťaživej minulosti spája aj 
nezvyčajné silné puto. Dokáže prežiť 
priateľstvo vzniknuté v extrémnych 
podmienkach? Alebo je všetko len 
vysnívaná ilúzia?

KANDRÁČ, Ondrej
  Je slovenský huslista, primáš, spevák, folklorista, moderátor a umelecký 
režisér. Ondrej Kandráč sa narodil v dedinke Krásna Lúka pri Lipanoch v 
okrese Prešov. O jeho hudobnej dráhe asi rozhodli aj gény, keďže jeho otec 
bol zapáleným folkloristom a mama je známou  speváčkou ľudových piesní. 
Mal len deväť rokov, keď absolvoval svoje prvé verejné vystúpenie. Odmalička 
hral vo folklórnom súbore Lipa na Gymnáziu v Lipanoch, kde aj študoval. 
Skúsenosti naberal aj vo folklórnom súbore Sabinovčan, v cimbalovej hudbe 
Prešovčan, vo vysokoškolskom súbore Torysa a v súbore Šarišan. Po skon-
čení štúdia na Prešovskej univerzite začínal ako primáš orchestra Vojenského 
umeleckého súboru v Bratislave. V roku 2004 založil Ľudovú hudbu Ondreja 
Kandráča, ktorú dnes poznáme ako skupinu Kandráčovci. Do dnešného dňa 
majú na konte množstvo úspešných albumov a ich hudba je na Slovensku 
veľmi populárna.

HUGHES, Langston (1.2.1901- 22.5.1967)
  Bol americký básnik, sociálny aktivista, románopisec, dramatik a publicista, 
predstaviteľ harlemskej renesancie. Strávil rok v Mexiku a rok na Kolumbijskej 
univerzite. Počas týchto rokov zastával pomocné práce ako asistent kuchára, 
v práčovni, pracoval ako námorník. Svoju prvú knihu básní Unavený Blues 
publikoval v roku 1926. V roku 1930 vyšiel jeho prvý román Not without Lau-
ghter, ktorý získal Harmonovu zlatú medailu za literatúru. Hughes bol známy 
svojim farebným zobrazením čierneho života v Amerike od dvadsiatych do 
šesťdesiatych rokov. Písal poéziu, romány, poviedky a divadelné hry. Jeho 
život a diela boli nesmierne dôležité pre vytváranie umeleckých príspevkov 
harlemskej renesancie roku 1920. 

Hygienická kontrola:
- Pán vedúci, ako často sa u vás

vymieňajú obrusy?
- Neviem, som tu iba dva mesiace. 

PRAVOSLÁVNY CHRÁM
   Na základe Uznesenia vlády SR a platnej vyhlášky Úradu verejného zdravot-
níctva SR sa bohoslužby konajú do 7. februára 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.
   Pondelok 1.2.: 17.00 + Mária, Vasiľ, Juraj / + Agnesa, * Juraj, Alena, Erika, 
František, Miriama, Utorok 2.2.: 17.00 * Dávid, * Anna (uzdravenie), * Anna, 
Mária, Streda 3.2.: 17.00 + Demeter, Helena, Jozef, Daniel, Michal, + Michal 
Ducár, Štvrtok 4.2.: 8.00 * Jaroslav a Viera, * Michaela, Piatok 5.2.: 17.00 * 
Veronika, * Arcibratstvo Ruženca, * Miroslav a Kristína, Sobota 6.2. - mäso-
pôstna sobota: 8.00 + Zosnulí farnosti (panychída a hramoty), Nedeľa 7.2.: 
9.00 * Za farnosť, * Igor, Jana, Daniel, Sebastian, Terézia.   

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ 
   Sväté liturgie sa slávia na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva 
SR bez účasti veriacich.
   Pondelok 1.2.: 17:00 + Anna, Ján a Anna z rod. Pavlíkovej, Utorok 2.2.: 7:00 
Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Schusterovú, Streda 3.2.: 17:00 + Anna 
Gulová, panychída, Štvrtok 4.2.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána, 
Piatok 5.2.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre členov arcibratstva sv. 
ruženca, Sobota 6.2.: 7:00 1. Zádušná sobota, + Za zosnulých, panychída s 
hramotami, Nedeľa 7.2.: 9:00 Za farnosť. 
   Hramoty za zosnulých na zádušné soboty si môžete obnoviť telefonicky 
na čísle 0911 711 179. 

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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Kto daroval krv 

  OZ Ži(vé) vzťahy v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom v rámci 
Národného týždňa manželstva vyhlasujú FOTOSÚŤAŽ Bezpečne v manžel-
stve. Zapojiť sa do nej môžu všetci obyvatelia Prešovského kraja, ktorí manžel-
stvo žijú, obdivujú, podporujú či plánujú. Stačí poslať autorskú fotografi u, ktorá 
bude vyjadrovať túto tému 
cez formulár zverejnený 
na stránkehttps://www.
ntmpo.sk/fotosutaz-man-
zelskych-pribehov-2021/ 
alebo do súkromnej sprá-
vy na Facebooku NTM 
Prešov, a to od 25.1. do 
13.2.2021.  
  Na Valentína vo večernej 
relácii na bodka.tv budú 
vyhlásení 4 výhercovia v 
kategórii: cena sympatie 
(najväčší počet like-ov na 
FB), cena odbornej poroty, 
cena predsedu PSK a 
cena primátorky mesta 
Prešov. 
  Všetky došlé fotografi e 
budú na sociálnej sieti FB 
NTMPO zverejnené od 8. 
februára, kedy odštartuje lajkovacia súťaž verejnosti . Presné pravidlá foto-
súťaže nájdete nahttps://www.ntmpo.sk/pravidla-fotosutaze-2021/. Podujatie 
prebieha pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského. 
Národný týždeň manželstva sa bude konať od 8. do 14. februára. Je to ce-
losvetová kampaň na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. 
Valentína. Už desiatykrát bude prebiehať aj na Slovensku, v Prešove prebehne 
jej šiesty ročník.                                                                                      (pos) 

Blíži sa ďalší ročník Národného týždňa manželstva
Zapojte sa do fotosúťaže Bezpečne v manželstve   V stredu 27. januára prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 

nemocnice darovať krv 32 bezpríspevkových darcov: 
  Viera Komišáková (prvodarca), Peter Majurník (prvodarca), Jaromír Vanda 
(30), Ľuboš Skasko (10), Michal Široký (57), Martin Jurčenko (45), Peter Gula 
(47), Martina Vrabľová (7), Erik Vrabeľ (13), Norbert Šak (12), Radoslav Antol 
(46), Ľuboslav Pecha (45), Jaroslav Kapa (47), Miroslav Artim (20), Martin Fe-
ciskanin (41), Jana Malačinová (6), Mária Blanárová (2), Marek Jesenský (28), 
Oľga Bešenyiová (6), Katarína Bešenyiová (7), Róbert Palička (4), Ladislav 
Hanik (3), Martina Zelizňáková (8), Štefan Cichý (2), Kristína Tchirová (26), 
Ludmila Dudašová (27), Michaela Baková (6), Marian Cerula (103), Pavol Žák 
(2), Jozef Petrenko (prvodarca), Klára Bičejová (4), Richard Sakara (9). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 


