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   Svidnícki mestskí poslanci 
rokovali. Na zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva sa stretli 
v stredu 8. decembra o 13. 
hodine. Miestom zasadnutia 
bola tradične spoločenská sála 
Domu kultúry a z pätnástich 
poslancov chýbal iba jeden - 
Adrián Labun, ktorý bol ospra-
vedlnený.  

   Hlavný kontrolór mesta Svidník 
Tomáš Majda poslancov informoval 
o kontrolnej činnosti z ukončených 
kontrol k 25. novembru. Poslanci 
schvaľovali 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 
predložila vedúca Odboru školstva 
a kultúry Erika Červená. Prednosta 
Mestského úradu vo Svidníku Miro-
slav Novák ozrejmil Memorandum o 
porozumení a vzájomnej spolupráci 
medzi mestom Svidník a spoločnos-
ťou Východoslovenská distribučná, 
a.s. Poslanci mali na stole aj návrh 
na zmluvné prevody vlastníctva 
nehnuteľného majetku mesta Svidník 
či návrh na odpis nevymožiteľných 
pohľadávok mesta Svidník. O niekto-
rých zmluvných prevodoch píšeme v 
samostatných príspevkoch.  
   Svidnícky mestský parlament 
hovoril aj o podaných a realizova-
ných projektoch a odklepol aj návrh 
plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta na 1. polrok 2022 

či návrh časového plánu zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 
na 1. polrok 2022. 
   Jedným z hlavných bodov bol návrh 
4. zmeny rozpočtu mesta Svidník 
na tento rok, ktorou poslanecký 
zbor upravil tohtoročný rozpočet na 
základe aktuálnych potrieb, no a naj-
rozsiahlejšia diskusia bola o návrhu 
viacročného rozpočtu mesta Svidník 
na roky 2022-2024, ktorý predložil 
vedúci Odboru fi nancií Mestského 
úradu vo Svidníku Nikolaj Vlčinov. 

ZÁKLADNÉ FAKTY 
O ROZPOČTE   

   Rozpočet mesta Svidník na rok 
2022 je navrhnutý ako prebytkový. 
Bežný rozpočet je navrhovaný ako 
prebytkový vo výške 407 tisíc eur a 
kapitálový rozpočet je rozpočtovaný 
so schodkom 5 miliónov 340 tisíc 
eur. Celkový rozpočet vrátane fi-
nančných operácií je podľa Nikolaja 
Vlčinova nastavený ako prebytkový 
vo výške necelých 8-tisíc eur, čo aj 
hlavný kontrolór mesta Svidník Tomáš 
Majda označil za taký „vankúšik.“ 
Hlavné bežné príjmy mesta v roku 
2022 tvoria podiel na daní z príjmov 
fyzických osôb a transfery zo štátneho 
rozpočtu. Vlastné príjmy mesta tvoria 
cca 20 % celkových bežných príjmov. 
Z podielu na dani z príjmov fyzických 
osôb je najviac (cca 50 %) napláno-
vaných na krytie výdavkov školských 
zariadení. Takisto viac ako 79 % 
transferov zo štátneho rozpočtu sú 
naplánované na úsek školstva. Cel-
kové bežné výdavky školstva tvoria 
cca 54 % bežných výdavkov mesta. 

Bežné príjmy rozpočtu v roku 2022 
najviac ovplyvní fakt, že sa očakáva 
navýšenie podielu na dani z príjmov 
fyzických osôb. Podľa vedúceho Od-
boru fi nancií svidníckeho Mestského 
úradu Nikolaja Vlčinova je to hlavne 
výsledok očakávanej stabilizácie ras-
tu ekonomiky. Z druhej strany, podľa 
neho, v dôsledku zvýšenia minimálnej 
mzdy sa navyšujú bežne výdavky 
na osobné náklady zamestnancov 
mesta, príspevkovej a rozpočtových 
organizácií. 
   V rozprave k navrhnutému rozpočtu 
mesta na budúci rok v úvode vystú-
pila primátorka Marcela Ivančová, 
ktorá predstavila rozpočet zo svojho 
pohľadu a okrem iného povedala aj 
to, že čím väčší prebytok bežného 
rozpočtu či hospodárenia mesto bude 
mať, tým bude mať väčší priestor na 
zveľadenie majetku mesta. 

ČO ODZNELO 
V ROZPRAVE?

Najviac v samotnej rozprave roz-
prával poslanec Ján Vook, okrem 
riadneho vystúpenie mal množstvo 
faktických poznámok a podobne aj 
poslanec Pavel Olejár. Ján Vook 
kritizoval, že mestu chýba vízia na 10 
rokov, kritizoval, že mesto berie úvery, 
akoby sa nič nedialo, zaujímal sa o 
výstavbu zariadenia pre seniorov, 
výstavbu osvetlenia popri chodníku 
v smere na Jedľovku a podobne. 
Kriticky sa Ján Vook vyjadroval aj 
na adresu výstavby zimného štadió-
na, ku ktorej mal množstvo otázok. 
Dostalo sa mu odpovedí, že návrh 
rozpočtu bol riadne zverejnený, podľa 

primátorky k nemu bolo aj pracovné 
stretnutie, z ktorého Ján Vook po pár 
minútach odišiel. On však reagoval, 
že mal iné neodkladné povinnosti. 
Keď Ján Vook kritizoval a vzniesol 
niekoľko otázok k plánovanej výstav-
be multifunkčného športového areálu 
pri Základnej škole na Ulici 8. mája, 
primátorka zareagovala: „Znovu veľký 
dramatický výkon.“ 
   Poslanec Ján Vook v rozprave k 
rozpočtu podrobil kritike aj Sociálny 
podnik mesta Svidník a kládol ďal-
šie otázky. Na takmer všetky dostal 
odpovede, no spokojný s nimi nebol, 
keďže z jeho strany následne vždy 
prichádzali ďalšie a ďalšie faktické 
poznámky. K Sociálnemu podniku 
sa viackrát vyjadril aj poslanec Pavel 
Olejár a spolu s Jánom Vookom sa 
s primátorkou a viceprimátorom Mi-
chalom Goriščákom sporili o to, kto 
vlastne tvorí valné zhromaždenie So-
ciálneho podniku mesta Svidník, ako 
spoločnosti so 100 %-nou účasťou 
mesta. Kým poslanci tvrdili, že valným 
zhromaždením je iba primátorka, 
Marcela Ivančová konkrétne neodpo-
vedala, len povedala, že mali prísť na 
predpoludňajšie valné zhromaždenie 
a všetko by vedeli. 
   K samotnému návrhu rozpočtu 
mesta Svidník na budúci rok poslanec 
Pavel Olejár okrem iného povedal, že 
k navýšeniu prebytku a rezervného 
fondu došlo preto, že „sme neuro-
bili akcie, ktoré sme naplánovali a 
potom ešte berieme úver - úver na 
kapitálové výdavky - veď to je o 
nás, poslancoch, my takto strácame 
kontrolu, lebo my nevieme, na čo tie 
peniaze z úveru pôjdu, šetriť peniaze 
a zobrať si úver je nezmysel. Jedine, 
že s rezervným fondom bude narábať 
samotná primátorka a najlepšie vo 
volebnom roku,“ upriamil pozornosť 
poslancov Pavel Olejár, ktorý tak 
kritizoval, že nie je jasné, na čo má 
byť plánovaný úver použitý. To však 
primátorka odmietla s tým, že v ma-
teriáloch je všetko jasne uvedené a 
na margo ušetrenia ešte Pavel Olejár 
povedal: „My sme nič neušetrili, že 
sme niečo systematicky nastavili, ale 
preto, že sme niečo neurobili a potom 
ešte berieme úver. Šak to je pyramí-
dová hra, čo tu predvádzame, prvé 
dva - tri roky sú nízke splátky a potom 
polovica úveru, šak to je farizejstvo,“ 
vyhlásil Pavel Olejár. 

DOČKAJÚ SA CHODNÍKA
   V rozprave vystúpila aj poslankyňa 
Katarína Siváková, ktorá hneď v 
úvode vyhlásila, že nie je členkou 
žiadneho klubu, ani pre Svidník, 
ani za Svidník. Reagovala tak na 
slová primátorky, ktorá v úvode ro-
kovania o rozpočte vyzdvihla aktivitu 

Svidnícky mestský parlament schválil zákon roka - budúcoročný rozpočet 
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poslancov klubu za Svidník a jeho 
člen, viceprimátor Michal Goriščák 
neskôr hovoril o klube pre Svidník. 
Katarína Siváková vyhlásila, že je 
radová poslankyňa. „Som rada, že 
sme mali pracovné stretnutie k roz-
počtu, na ktorom som si mohla veľa 
vecí z rozpočtu vyjasniť. A poviem, 
že aj keby som mala sama sedieť na 
tom stretnutí, tak by som tam sedela 
a som rada, lebo som vyčerpala 
všetky otázky, ktoré som mala, ale 
niektoré mi ešte predsa len napadli,“ 
vyhlásila Katarína Siváková a pýtala 
sa na garanciu, že v budúcom roku 
bude konečne urobený nový chodník 
popred rodinnými domami oproti 
čerpacej stanici Slovnaft. Pýtala sa 
aj na to, koľko bude stáť prevádzka 
zimného štadióna a či sú v rozpočte 
na prevádzku vyčlenené peniaze, 
keďže zimný štadión má byť hotový 
v lete budúceho roka. „Chodník na 
Ulici Sovietskych hrdinov, ja som 
ťa o tom už informovala, rozpočet 
naňho už máme a s veľkou pravde-
podobnosťou, ak sa nič neočakávané 
nestane, 90 percent plus na to dávam, 
že tento chodník v roku 2022 bude,“ 
odpovedala poslankyni primátorka a 
na margo zimného štadióna uviedla, 
že ak sa nič neočakávané nestane, 
mraziť sa bude niekedy v jeseni a 
náklady by mali byť nižšie. „V kapitole 
Technických služieb je niečo napočí-
tané, ale uvidíme, aký bude skutkový 
stav,“ dodala primátorka. 

AJ O SOCIÁLNOM PODNIKU
   Poslanec Peter Pilip vyhlásil, že 
ak nebude vedieť, na čo sa použijú 
peniaze z plánovaného úveru, má 
problém so zahlasovaním za úver 
a rozpočet. Na margo aktuálne 
plánovanej sumy 2,8 milióna eur na 
zariadenie pre seniorov povedal, že 
už keď sa hovorilo o sume 1,5 milióna 
eur, upozorňoval, že to bude istotne 
viac. „Som presvedčený, že kým sa 
do toho pustíme, bude toho ešte viac,“ 
podotkol Peter Pilip, ktorého tiež 
zaujímal aj Sociálny podnik. Položil 
viacero otázok a dočkal sa odpove-
dí, no a my ich na našich stránkach 
prinesieme o týždeň. 
   Rozpočet potom rozobral aj pred-
seda Finančnej komisie pri zastupi-
teľstve Vladimír Žák. Okrem iného 
povedal, že mesto má priestor na to, 
aby bralo úver, len to treba v budúcich 
rokoch strážiť. „Na budúci rok je na-
plánovaných 27 investičných akcií a 
naša komisia požadovala zostaviť zo-
znam priorít jednotlivých investičných 
akcií,“ povedal ešte Vladimír Žák. 
   K niektorým slovným prestrelkám, 
ktoré tvorili rozpravu k predloženému 
návrhu k rozpočtu mesta Svidník na 
budúci rok, sa na našich stránkach 
ešte vrátime aj o týždeň. Celkovo 
rozprava trvala dve hodiny a dvadsať 
minút. 

   Poslanci napokon hlasovaním návrh 
rozpočtu schválili. Schválili v ňom aj 
prijatie termínovaného úveru do výšky 
1 684 000 eur na krytie výdavkov 
mesta Svidník v rozpočtovom roku 
2022 a súhlasili so zabezpečením 
úveru blankozmenkou mesta Svidník 
spolu s podpísaním dohody o vyplňo-
vacom práve k blankozmenke. 
   Zo štrnástich poslancov, keď zo 
zasadnutia, ako sme v úvode uviedli, 
bol ospravedlnený poslanec Adrián 
Labun, dvanásť poslancov hlasovalo 
za rozpočet, proti bol poslanec Pavel 
Olejár a Ján Vook sa hlasovania 
zdržal. 

S ČÍM TEDA POČÍTA 
BUDÚCOROČNÝ ROZPOČET? 

   Okrem iného aj:
* s nákupom novej technicky pre 
Technické služby mesta Svidník, 
* s rekonštrukciou šatní a sociálnych 

zariadení zimného štadióna, 
* s rekonštrukciou budovy Technic-
kých služieb mesta Svidník, 
* s výstavbou Centra sociálnych slu-
žieb, s novou vianočnou výzdobou, 
* s rekonštrukciou a zariadeniami pre 
základné školy, 
* s novým detským ihriskom, 
* s vodozádržnými opatreniami na 
sídlisku UTRA, 
* s rekonštrukciou bazéna, s viacúče-
lovým ihriskom, 
* so zastrešením zimného štadióna, 
* s modernizáciou tepelného hospo-
dárstva, 
* s rekonštrukciou lódžií na Ulici So-
vietskych hrdinov 437/32, 
* s realizáciou nových miestnych 
komunikácií, 
* s rekonštrukciou miestnych komu-
nikácií, 
* s rekonštrukciou mestského roz-
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hlasu, 
* s rozšírením verejného osvetlenia, 
* s nákupom komposterov, 
* s rekonštrukciou priestorov v admi-
nistratívnej budove, 
* s rekonštrukciou lávok pre peších na 
moste cez rieku Ladomirka, 
* s rekonštrukciou a zariadeniami pre 
materské školy. 
   Celkovo sa na tieto investičné 
akcie počíta s celkovým úverom 4 
milióny 225 tisíc eur, v tom je, okrem 
schváleného úveru započítaný aj 
predpokladaný úver zo Štátneho 
fondu  rozvoja bývanie na výstavbu 
Centra sociálnych služieb. 
   Z dotácií navyše mesto počíta so 
sumou 2 milióny 762 tisíc eur. 
   Nuž a celkovo tieto plánované in-
vestície sú vo výške 7 miliónov 694 
tisíc eur. 

(ps) 

   Covidová situácia v okresoch Svidník a Stropkov sa 
postupne zlepšuje. Toto konštatovanie platí už niekoľko 
týždňov, horšie však podľa riaditeľky Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku Heleny 
Hrebeňakovej je to, že zaočkovanosť v regióne proti 
ochoreniu Covid 19 nejako extra nestúpa. 
   Mimochodom, počas nedávneho sobotňajšieho očko-
vania vo svidníckom Dome kultúry prejavilo záujem o 
jednodávkovú vakcínu len 32 ľudí a túto sobotu sa bude 
vo svidníckom Dome kultúry očkovať opäť, tentoraz tou 
najbežnejšou, dvojdávkovou. 
   Situáciu s testovaním nám opäť zhrnula regionálna 
hygienička. Podľa nej za uplynulý týždeň v okrese Svidník 
pribudlo 168 a v okrese Stropkov 178 pozitívne testova-
ných. „Počet pozitívnych prípadov v obidvoch okresoch 

klesol okolo 20 % oproti minulému týždňu. Pozitivita testov 
naopak stúpla, vo Svidníku na 35 %, v Stropkove na viac 
ako 40 %,“ skonštatovala pre naše noviny regionálny 
hygienička Helena Hrebeňaková. 
   V prípade príznakov respiračného ochorenia Helena 
Hrebeňaková odporúča bezplatný PCR test namiesto 
AG testu. 
   Situácia v nemocnici je zhruba podobná než pred týž-
dňom či dvoma. Počty pacientov hospitalizovaných na 
covidovom oddelení, ako sa hovorí, kolíšu medzi 35 - 40 
a takmer naplnená je aj kapacity tzv. covidového oddele-
nia ARO, vrátane umelých pľúcnych ventilácií. Odborníci 
stále zdôrazňujú, že jediným a najúčinnejším spôsobom, 
ako predísť vážnym následkom ochorenia Covid 19, je 
očkovanie.                                                                 (ps) 

Situácia sa mierne zlepšuje, odborníci odporúčajú očkovanie
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  Výstavba nákupného centra na pozemkoch po bývalých róm-
skych bytovkách v centre Svidníka dostala druhú šancu. Po 
dlhej diskusii a prestávke tesne pred hlasovaním svidnícky 
mestský parlament v stredu 8. decembra rozhodol, že termín, 
dokedy by malo byť nákupné centrum postavené, investorovi 
predĺžia o dva roky. 

Investor dostal druhú šancu a nákupné centrum na pozemku 
po rómskych bytovkách v centre Svidníka môže stavať 
Smerujú to k termínu otvorenia Vianoce 2022 

ČO SA VLASTNE STALO? PREČO INVESTOR NESTAVIA?   
Presne povedané o necelé dva roky od dnes. Do úvahy sa berie pôvodná 
lehota a tá uplynula 28. augusta 2020. Aktuálne predĺžená lehota skončí 22. 
augusta 2022.
  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.“ 
  Inak povedané, do augusta 2020 malo byť nákupné centrum v centre Svid-
níka rozostavané aspoň na 50 percent, čo bolo podmienkou na podpísanie 
riadnej kúpno-predajnej zmluvy.
„Spoločnosť W-Market preukázateľne nesplnila zmluvne dohodnutú 
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. 

***
PANDÉMIA OVPLYVNILA TRH S KOMERČNÝM NÁJMOM 

 Hlavným vysvetľujúcim dôvodom podľa týchto podkladov je prepuknutie 
pandémie COVID-19, súvisiaci štátny lockdown s výrazným vplyvom na trh s 
komerčným nájmom. Podľa dôvodovej správy, ktorú na stoly dostali poslanci, 

aktuálna situácia oprávňuje mesto Svidník v postavení budúceho predávajú-
ceho rozhodnúť o odstúpení od zmluvy. 
  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 zreteľa, ktorý zohľadní 
situáciu investora (budúceho kupujúceho), mesta Svidník a hodnotu predáva-
nej nehnuteľnosti. „Aktuálny právny stav vyplývajúci z vyššie uvedeného 
záväzkového vzťahu spĺňa všetky atribúty nakladania s majetkom vo 
výhradnej kompetencii mestského zastupiteľstva. Mestskému zastu-
piteľstvu 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 PRED ZÁVAŽNÝM ROZHODNUTÍM

  Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku tak stáli pred závažným roz-
hodnutím. Na stôl dostali dve alternatívy riešenia situácie. Prvá predpokladala 
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 spočívala v schválení zmeny zmluv-
ných podmienok z dôvodov objektívnych skutočností, ktoré nemohli zmluvné 
strany pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať s tým, že 50 %-nú 
rozostavanosť má spomínaná spoločnosť dosiahnuť do 4 rokov od podpísa-
nia 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 
výstavbu nákupného centra trvá.
  V rozprave k predloženému dvojnávrhu dostal možnosť vystúpiť aj zástupca 
spoločnosti W-Market, s.r.o., Prešov Michal Majdák. Bližšie ozrejmil dôvody, 
ktoré mu zabránili naplniť zmluvu, zdôraznil, že je Svidníčan, a preto sa ne-
prikláňa k žiadnym „divokým“ riešeniam, ale racionálnemu rokovaniu. 
  Upozornil aj na to, že jeho spoločnosť má platné stavebné povolenie a ich 
záujem o výstavbu nákupného centra trvá.

Investor Michal Majdák prišiel na mestské zastupiteľstvo ozrejmiť dôvody, 
ktoré mu zabránili naplniť zmluvu. Zo strany poslancov čelil množstvu otázok 
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Investor dostal druhú šancu a nákupné centrum na pozemku 
po rómskych bytovkách v centre Svidníka môže stavať 

PETER PILIP: „STAVAŤ BUDE, LEBO STAVAŤ CHCE“   
Poslanec Peter Pilip vyhlásil, že sa musí zastať investora, pretože 
skutočne mu v predošlom volebnom období mesto predalo pozemok 
ako stavebný pozemok, no ako stavebný ho podľa neho nazvať ne-

možno. Riešiť musel so Slovenskou správou ciest dopravné napojenie, ale aj 
prekládku káblov, napríklad internetových. „Stavať bude, lebo stavať chce. 
Ja ho chápem a musíte pochopiť všetci, že minulý rok a tento rok počas 
korony začať s investičnou akciou je samovražda. Sám to viem, musel 
som začať stavať, lebo by mi prepadlo stavebné povolenie. Ja by som 
vás poprosil predĺžiť tú zmluvu. Podnikatelia krachujú jeden za druhým, 
toľko peňazí, toľko námahy ho to stálo a teraz šmahom ruky to chceme 
všetko zamietnuť?“ pýtal sa kolegov poslancov Peter Pilip.

***
KATARÍNA SIVÁKOVÁ S MNOŽSTVOM OTÁZOK  

  Poslankyňa Katarína Siváková pripomenula súvislosť výstavby ná-
kupného centra s opravou prístupovej cesty k bytovkám v predmetnej 

lokalite. „Ľudia sa nás stále pýtajú, či budete stavať, kedy budete stavať, 
kedy im opravíme cestu, dokedy si tam budú ničiť svoje autá a podobne. 
Ja im stále odpovedám, že máme investora, ktorý to všetko urobí, no 
zatiaľ sa nedeje nič,“ zdôraznila poslankyňa Katarína Siváková a pripome-
nula aj to, že keďže predaj pozemku bol schválený v predošlom volebnom 
období, súčasný mestský parlament má v rukách šancu ovplyvniť, ako bude 
tento pozemok vyzerať. 
  Toto si podľa nej treba uvedomiť, a preto sa Michala Majdáka zo spoločnosti 
W-Market, s.r.o., pýtala: „Máte záujem postaviť nákupné centrum? Máte 
zazmluvnené obchody alebo bojujete aj s tým, že nie je záujem z ich stra-
ny? Spravíte prístupovú cestu, tak ako bolo dohodnuté, ste sa zaviazali? 
Viete, toto sú otázky, ktoré sa nás ľudia pýtajú a ja chcem vedieť, ako 
mám odpovedať,“ podotkla Katarína Siváková, ktorá chcela vedieť aj to, čo 
bolo doteraz pre investora najväčším problémom, ktorý spôsobil nedodržanie 
termínov. „Najväčším problémom boli rokovania o dopravnom napojení 
so Slovenskou správou ciest. Rovnako aj prekládka optických káblov a 
prekládka elektrických káblov, ale aj výrub stromov. Chcem ešte podo-
tknúť, že stavebné povolenie sme dostali v apríli 2020, právoplatnosť 
nadobudlo v máji 2020,“ upozornil Michal Majdák a poslankyni Sivákovej 
odpovedal aj na otázky týkajúce sa zazmluvnenia obchodov, ktoré by mali v 
novom nákupnom centre pôsobiť. 
  „Retail park vlastne znamená, že vytvoríte jeden veľký obchodný 
priestor, a potom ho formujete. Cez renomovanú spoločnosť oslovili 
všetkých dôležitých hráčov na trhu, no situácia je taká, že v tejto koro-
novej dobe nikto nepodpisuje nové zmluvy. Ak teda niekto chce mená 
nájomcov, tak žiada odo mňa niečo nemožné,“ vyhlásil Michal Majdák s 
tým, že je Svidníčan a správa sa seriózne. „Mohol som to rozkopať, oplotiť a 
tváriť sa, že som urobil 50 percent, ale to by nebolo z mojej strany férové. 
Viac ako 240-tisíc euro sme investovali do toho doteraz, ak by sme to 
nemysleli vážne, tak takéto peniaze by sme do toho určite neinvestovali.“ 

***
MICHAL GORIŠČÁK: „VIETE NÁM GARANTOVAŤ, 
ŽE TAM NEBUDE HERŇA A HRACIE AUTOMATY“  

Viceprimátor Michal Goriščák povedal, že nespochybňuje koronové ob-
dobie, otázkou podľa neho je to, či vieme termín, kedy by to reálne mohlo stáť. 
„Osobne poviem, že ja si tam skôr viem predstaviť byty s átriom, možno 
s podnikateľskými priestormi a vlastne také nízke bytovky a podobne, 
ako hovorila kolegyňa Siváková, schvaľovalo sa to v minulom volebnom 
období. Viete nám preto povedať, čo by tam mohlo byť? Aké prevádzky? 
Viete nám garantovať, že tam nebude herňa a hracie automaty?“ pýtal 
sa Michal Goriščák. 
  Inak, na tom istom zasadnutí poslanci schvaľovali aj predĺženie lehoty na 
výstavbu dvoch nízkych bytoviek aj s podnikateľskými priestormi a garážmi na 
Karpatskej ulici pri daňovom úrade. Svidnícka spoločnosť podnikateľa Michala 
Farkaša takisto argumentovala koronovým obdobím a podľa dostupných in-
formácií situáciu komplikuje aj terén, keďže ide o pozemky na miernom kopci.
Michal Majdák viceprimátorovi Michalovi Goriščákovi odpovedal, že herňu 
môže vylúčiť, sám je proti, no priznal, že mali lukratívne ponuky, no odmietli 
ich. „Na to, aby sme hovorili o konkrétnych termínoch, potrebujeme mi-
nimálne 80 percent priestorov zazmluvniť. Takéto problémy sú všade na 
Slovensku, netvárme sa, že Svidník je nejaký raj pre obchodníkov. Veď 

napokon aj Kaufl andu koľko trvalo, kým postavili svoj obchodný dom? 
Viem však povedať, že plánujeme drogériu, potraviny, lekáreň určite, 
jednoducho základná ponuka občianskych služieb, ale podrobnosti 
skutočne neviem teraz hovoriť,“ priznal Michal Majdák.

***
VLADIMÍR KALIŇÁK: „DVA TERMÍNY VO MNE 

VYVOLÁVAJÚ URČITÚ POCHYBNOSŤ“ 
  Poslanec Vladimír Kaliňák povedal, že súhlasí s kolegom Pilipom, 

kolegyňou Sivákovou i s viceprimátorom Goriščákom. Zhrnul však fakty a 
tie podľa neho hovoria jasne. Do augusta 2020 malo byť prestavaných 50 
percent. „Požiadali ste o predĺženie do konca roka 2021 a teraz vlastne 
žiadate o druhé predĺženie. Dva termíny vo mne vyvolávajú určitú po-
chybnosť. Aká je vaša záruka a kedy chcete to, čo má byť predmetom 
doplnenia zmluvy, naplniť?“ opýtal sa Vladimír Kaliňák a Michal Majdák 
mu odpovedal protiotázkou: „Viete vy mne garantovať, kedy sa stabilizuje 
situácia na Slovensku? Chceme znovu pripomenúť, že neboli splnené 
predprípravné náležitosti na strane mesta. My sme zaslali oznámenie o 
začatí stavby, do mesiaca - dvoch začíname stavať a ak sa to podarí, 
pôjde nám to dosť rýchlo.“ 
  Pridal sa poslanec Peter Pilip a vyhlásil, že podľa stavebného zákona stavba 
už začala. „Toto nie je otázka, stavba už reálne začala, hoci vizuálne nič 
nevidieť, ale investoval peniaze do toho, aby pozemok vyčistil. Môže 
pokračovať v stavbe. Právne mesto tento spor, ak by k nemu došlo, 
podľa môjho názoru prehrá.“ 
  Poslankyňa Katarína Siváková ešte zopakovala, že už v prvom svojom vy-
stúpení sa pýtala mestského právnika a prednostu Miroslava Nováka, aký je 
jeho právny názor. „Rada by som počula od mestského právnika, ako by 
to bolo. Nerada by som bola, aby bol pozemok nejako „zakonzerovaný“, 
teda oplotený a nič sa s ním nedialo. Hoci investor tu dnes garantoval, 
že by to nespravil,“ zopakovala Katarína Siváková a narážala na prípadné 
súdne spory. 
  Primátorka Marcela Ivančová upozornila, že mesto nemá vlastného právnika, 
Miroslav Novák je podľa nej prednosta a ak by mesto chcelo nezávislý právny 
názor, muselo by si ho objednať. Miroslav Novák však svoj názor povedal. 
Bol vlastne totožný s tým, čo poslanci dostali v predložených podkladoch. 

***
MICHAL MAJDÁK: „AKTIVITA SPOJENÁ S HAZARDOM 

SA TAM REALIZOVAŤ NEBUDE“ 
  Viceprimátor Michal Goriščák sa potom znovu pýtal, či tam nebude 

herňa s výhernými automatmi? „Predsa len, ešte raz by som poprosil,“ 
dodal viceprimátor. „Verejne vyhlasujem, že akákoľvek aktivita spojená s 
hazardom sa tam realizovať nebude,“ rezolútne vyhlásil Michal Majdák, kto-
rý po otázke poslanca Martina Ždiňaka vysvetlil aj to, že výstavba plánovanej 
montovanej haly trvá štyri - päť mesiacov. „Všetko však budeme smerovať 
k termínu otvorenia Vianoce 2022,“ podotkol Michal Majdák.
  No a po týchto jeho slovách už v rozprave vystúpili len dvaja poslanci. Jozef 
Popernik povedal, že ho mrzí, ak investor vedel o problémoch, ktoré tu boli 
spomínané, ak vedel, že nebude môcť naplniť tú zmluvu v auguste 2020, 
prečo v priebehu roka 2020 nepožiadal mesto o zmenu zmluvných podmie-
nok? „Toto ma privádza na také všelijaké myšlienky, či tam je skutočne 
seriózny záujem a rozmýšľam, že budem hlasovať za odstúpenie od 
zmluvy,“ vyhlásil poslanec Jozef Popernik, na ktorého reagoval poslanec 
Peter Pilip. „Sám viem minimálne o troch zmluvách, ktoré sa neplnia 
a ak sa táto dnes zruší, na najbližšom zasadnutí vám ich predložím a 
veľmi ťažko sa vám budú dvíhať ruky,“ upozornil Peter Pilip a tieto jeho 
slová už nikto nekomentoval. 

***
AKO NAPOKON POSLANCI HLASOVALI? 

  Po prestávke prišlo na rad hlasovanie. Za odstúpenie od zmluvy 
nehlasoval nikto, proti odstúpeniu od zmluvy bolo osem poslancov - 

Kamil Beňko, Michal Iľkanin, Matúš Majda, Pavel Olejár, Peter Pilip, Katarína 
Siváková, Ján Vook a Martin Ždiňak a hlasovania sa zdržalo šesť poslancov 
- Peter Breznoščák, Michal Goriščák, Ján Hirčko, Vladimír Kaliňák, Jozef 
Poperník a Vladimír Žák.
  Následne za predĺženie hlasovalo trinásť poslancov, keď len Jozef Poperník 
sa hlasovania zdržal a pripomeňme, že poslanec Adrián Labun bol z celého 
zasadnutia ospravedlnený.                                                                       (ps)
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  Tanky na bankovke spôsobili virtuálny ošiaľ. V Kružlovej minulý 
týždeň nestíhali dvíhať telefóny a odpovedať na meilové objed-
návky. Pár dní sa teraz ničím iným než unikátnymi bankovkami 
nezaoberajú.

Nula eurové bankovky s tankami 
a duklianskym pamätníkom sa vypredali za dva dni  
Obec Kružlová takýto záujem nečakala, tanky spôsobili ošiaľ  

  Jeden telefonát za druhým. Takto to v kanceláriách Obecného úradu v 
Kružlovej vyzeralo nielen v pondelok 6. decembra. Obec totiž v spolupráci s 
organizáciou Euro Souvenir Slovensko vydala unikátnu nula eurovú bankovku. 
Zadná strana je totožná so všetkými nula eurovými bankovkami v Európe, 
no tá predná je unikátna. 
  Sú na nej dva tanky - sovietsky a nemecký, ktoré predstavujú známy sym-
bol ťažkých tankových bojov v Údolí smrti nazvaný Taran. Spolu s týmito 
tankami je na bankovke aj Pamätník Československého armádneho zboru 
na Dukle. Táto unikátna bankovka vyvolala hotový ošiaľ u zberateľov nielen 
zo Slovenska. Samotný predaj sa začal v pondelok 6. decembra ráno, no už 
počas predošlého víkendu mal starosta Kružlovej Adrián Gužo čo robiť. „Cez 
víkend mi prišlo asi 70 meilov a odhadujem asi takých sto telefonátov 
rôznych, niektoré príjemné, niektoré menej príjemné, no ale dali sme sa 
do boja, tak budeme bojovať,“ opísal nám situáciu Adrián Gužo.
  Bežne sa predaj nula eurových bankoviek spúšťal klasickým spôsobom. Ľudia 
stáli dlhé hodiny v radoch pred určeným predajným miestom. V Kružlovej sa 
síce rady od rána síce netvorili, no zabrať dostávajú obecní úradníci. Všetky 
objednávky musia vybavovať cez internet. „Päť je maximum plus ďalšie dve 
označené rokom vydania. Na jednu objednávku takto sa dá objednať, 
aby čím viac ľudí malo šancu sa k ním dostať,“ opisoval v pondelok 6. 
decembra Adrián Gužo pravidlá predaja. Obecní zamestnanci museli vypísať 
stovky obálok. Covidové opatrenia predaj limitovaného poštu 4 100 kusov 
takýchto bankoviek obmedzili na internet. 
  Trojeurové zberateľské kúsky sa zvyknú neskôr predávať aj za desiatky 
či stovky eur. „Niekto zbiera známky, niekto zbiera dvojeurovky, niekto 
zbiera nulaeurovky,“ ozrejmil Adrián Gužo, podľa ktorého je preto dopyt po 
tankoch na pamätnej bankoviek obrovský, no sprevádzaný množstvom otázok. 

„Je nenormálny chaos, ľudia vyvolávajú, pýtajú sa, pýtajú si rôzne čísla, 
ale to nie je možné pri online predaji, lebo by sme sa zbláznili z toho.“ 
  Záujem o unikátne zberateľské bankovky bol obrovský. Chceli ich aj ľudia 
priamo z obce či z podduklianskeho regiónu. „Samozrejme, ako lokálpatriot 
a človek, ktorý tu žije, sa teším na to a na pamiatku si, samozrejme, kúpim 
aj pre seba, aj pre svojich blízkych,“ povedal Ivan Mackanin zo Svidničky.
  Symbol tankových bojov a dukliansky pamätník lákajú zberateľov. Obec však 
túto aktivitu neľutuje, pretože pomôže rozvoju kraja pod Duklou.  
„Máme ďalšie plány, takže určite sa nám fi nancie zídu,“ potvrdil starosta 
Kružlovej Adrián Gužo. No a vylúčené preto nie je ani to, že v budúcnosti budú 
takto zberatelia striehnuť aj na ďalšie pamätihodnosti z duklianskeho regiónu.
Spoločnosť Euro Souvenir Slovensko po dvoch dňoch predaja bankovky s 
tankami a duklianskym pamätníkom informovala, že sú vypredané. 
  Za prvé dva dni obec prijala vyše dvetisíc elektronických objednávok ban-
koviek, pričom rapídny nárast nastal po odvysielaní televíznej reportáže v 
Televíznych novinách TV Markíza. 
  Obec takýto záujem nečakala, no ako sme už uviedli, neľutujú to. Mali a ešte 
stále majú čo robiť, aby všetky zaevidované objednávky vybavili. 

(ps)

Záujem o unikátne zberateľské bankovky bol obrovský. 
Pracovníci obce Kružlová mali plné ruky práce s balením... 

Starosta Kružlovej Adrián Gužo
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  Svidnícki mestskí poslanci v stredu uplynulý týždeň rozhodo-
vali aj o predlžení lehoty výstavby bytových domov a garáží v 
lokalite nad Daňovým úradom vo Svidníku. 

Byty a garáže nad Daňovým úradom postavia neskôr
Investor žiadal poslancov o predlženie lehoty 

  Spoločnosť far s.r.o. podpísala s 
Mestom Svidník 8. januára 2020 
zmluvu o uzatvorení budúcej kúp-
nej zmluvy č. 217/2020 na kúpu 
nehnuteľností pozemku parc. KN C 
1180/488 - zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 13 190 m2, za účelom 
výstavby bytových domov s kapacitou 
minimálne 36 bytov a minimálne 36 
garáží s príslušenstvom a potrebnými 
inžinierskymi sieťami a pozemnými 
komunikáciami. 
  Podmienkou tejto zmluvy bolo 
zaplatiť zálohu v plnej výške kúpnej 
ceny a termín kolaudácie stavby bol 
stanovený najneskôr 4 roky odo dňa 
uzatvorenia tejto zmluvy.
  Michal Farkaš zo spoločnosti far 
s.r.o. sa síce zastupiteľstva pre pra-
covnú zaneprázdnenosť nezúčastnil, 
ale poslancom predtým poslal list v 
ktorom celú situáciu vysvetľuje.
  „Celý proces právoplatnosti 
stavebného povolenia sa predlžil 
o rok a pol, nielen pre náročnosť 
projektu, ale objektívne pomalšiu 
komunikáciu s dotknutými úradmi 
a inštitúciami v čase koronakrízy, 
lockdownu a celej pandemickej 
situácie na Slovensku. 
  Komplikácie pri procese sta-
veného povolenia znásobilo aj 
účelové napadnutiu tohto konania 
zo strany Združenia domových 

samospráv, kvôli ktorému musel 
rozhodovať až Okresný úrad v 
sídle kraja. Počas prichádzajúce-
ho ročného obdobia (zima), nie je 
možné začať s výstavbou. 
  Najbližší možný termín začiatku 
výstavby je možný niekedy v marci 
alebo v apríli 2022. Celý proces je v 
sklze oproti plánu 2 roky, čiže reál-
ne ostáva už iba rok a 9 mesiacov 

na výstavbu a kolaudáciu celého 
projektu,“ ozrejmil poslancom v liste 
Michal Farkaš.
  Dodajme ešte, že spoločnosť far s.r.o 
už do projektu zainvestovala sumu 
celkom 230 000 eur. „Vzhľadom na 
objem a náročnosť stavby, žiadam 
o predlženie termínu na dokonče-
nie a kolaudáciu stavby o momen-
tálny sklz 2 roky. Verím, že Mesto 
Svidník chápe vzniknutú situáciu 
a chce podporiť lokálny rozvoj, 
výstavbu bytov v meste a zvýšiť 
kvalitu bývania obyvateľov mesta 

Svidník,“ dodal Michal Farkaš.
  Poslanci svidníckeho mestského 
parlamentu aj v tomto prípade zohľad-
nili pandemickú situáciu a s ňou 
spojené komplikácie pri výstavbe a 
napokon jednohlasne lehotu staveb-
níkovi predĺžili. 

 (ks)

Podľa investora Michala Farkaša zo spoločnosti far s.r.o. komplikácie pri 
výstavbe spôsobila pandemická situácia i účelové napadnutie konania... 

  Opravu strechy a výmenu strešnej krytiny vrátane strešných 
okien realizovalo na svojej budove Podduklianske osvetové 
stredisko vo Svidníku. Ako nás informovala jeho riaditeľka Mária 
Pajzinková, stavbu fi nancoval Prešovský samosprávny kraj ako 
zriaďovateľ Podduklianskeho osvetového strediska. 

Budova svidníckej osvety má novú strechu 

  „Financie z bežných prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja 
boli vo výške 147 330 eur a práce realizovala fi rma DACHCOM Stropkov,“ 
informovala Mária Pajzinková s tým, že doterajšia strecha bola z roku 1999. 
„Bola to krytina BRAMAC, ktorá sa už rozpadávala a už nejaké tri roky 
nám aj zatekalo, najmä v okolí komínov,“ skonštatovala riaditeľka svidníckej 
osvety. Teraz boli všetky práce realizované podľa tých najprísnejších kritérií, 

pôvodné z roku 2007 ostali akurát žľaby a zvody.
  Historická budova svidníckeho Podduklianske osvetového strediska by podľa 
jej riaditeľky Márie Pajzinkovej potrebovala aj novú fasádu. „Do fasády sa 
zatiaľ nepúšťame, pretože najprv potrebujeme vymeniť staré okná, ktoré 
sú z roku 1990. Máme ich v pláne na budúci rok a máme už aj záväzné 
stanovisko Pamiatkového úradu, keďže ide o historickú budovu, no a 
keď sa nám v budúcom roku podarí vymeniť všetky staré okná za nové, 
tak potom sa hádam pustíme aj do novej fasády,“ dodala Mária Pajzinková. 

 (ps)

Práce na streche svidníckej osvety realizovala stropkovská fi rma DACHCOM 
a investícia si vyžiadala fi nancie vo výške 147 330 eur 
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   Andrej Spišák je rímskokatolícky 
kňaz v Breznici v okrese Stropkov 
a ráno pred siedmou prichádza do 
svidníckej nemocnice. Spolu s bra-
tom - dvojčaťom a rovnakom kňazom 
Jozefom, ktorý slúži v Radome, najprv 
začali darovať krv. A keď nemocnica 
potrebovala dobrovoľníkov, neváhali. 
„Neberiem to ako za povinnosť, ale 
ako za takú službu,“ povedal kňaz 
Jozef Spišák a brat Andrej ho dopl-
nil. „My sme vlastne ani neprestali. 
Keď sme začali v januári, tak sme 
chodili aj cez leto, vždy. Pre mňa je to 
obohatením, je to taká služba, určitá 
forma pastorácie pre týchto ľudí. Pre 
personál, aj pre pacientov.“  
  Na to, ako vníma kňazov - kolegov 
sme sa pýtali aj vedúcej sestry In-
terného oddelenia Nemocnice arm. 
gen. L. Svobodu vo Svidníku Marcely 
Miklušovej. „Tak ako sa hovorí, ako sa 

Bratská dvojica kňazov z Breznice a Radomy stále pôsobí 
vo svidníckej nemocnici   Začali ako darcovia krvi a ostali ako personál. Bratská dvojica 

vypomáha v nemocnici na severovýchode Slovenska už takmer 
rok. K pacientom prichádzajú viackrát do týždňa a v nemocnici 
si už bez nich deň ani nevedia predstaviť.  

modlíme, takého kňaza máme. Tak 
aj naše oddelenie asi sa veľmi dobre 
modlilo, lebo dostali sme tých najlep-
ších kňazov, čo sme mohli dostať.“ 
   Vedúca sestra si teda kňazov ako 
kolegov chváli. Rovnako i sanitárka, 
ktorej kňaz Andrej Spišák hneď po 
príchode na oddelenie išiel pomôcť 
s raňajkami a bielizňou. „Aj jeden, aj 
druhý, obidvaja sú šikovní chlapci,“ 
povedala nám sanitárka a vedúca 
sestra Marcela Miklušová ešte zdô-
raznila: „Nielen tú takú pomoc nám 
zdravotníkom ako sanitár, pomoc so 
stravou, s vyšetreniami, ale dávajú 
taký pokoj na tých našich oddele-
niach. Nielen pre pacientov, ale aj 
pre personál.“  
   Bratská dvojica rímskokatolíckych 
kňazov pôsobí najčastejšie na in-
ternom oddelení, no podľa potreby 
chodievajú aj medzi covidových 

pacientov. „Či už vyspovedať nieko-
ho, zaopatriť,“ vysvetlil kňaz Andrej 
Spišák a pokračoval: „Najťažšie 
je, keď človek vidí, ako zomierajú 
ľudia a niektorí, ba mnohí nemuseli 
zomierať.“  
   Kňaz tak reagoval aj na súčasnú 
covidovú situáciu a rovnako i na 
tých, čo popierajú realitu z nemocníc. 

„Odpoveď je iba pozvánka, nech sa 
prídu pozrieť, nech prídu pomôcť a 
vyskúšať si, čo tam je.“  
   Dvojica kňazov v nemocnici ostáva 
dovtedy, kým budú potrební. Pracujú 
ako dobrovoľníci, za stravu a dopra-
vu. „Cestu nám začali preplácať a čo 
máme zadarmo, tak to máme obedy 
a parkovanie.“                             (ps)

   Nešťastná sobota vo Svidníku. Po páde z výšky zomrel robot-
ník. Tragédia sa stala pri oprave strechy na budove Podduklian-
skeho osvetového strediska vo Svidníku, o ktorej píšeme aj na 
inom mieste dnešných novín. 

42-ročný František zomrel po páde zo strechy budovy svidníckej  osvety

  42-ročný František z obce Lúčka pri Giraltovciach bol jedným z tých, ktorí na 
oprave strechy pracovali. Z doposiaľ presne nezistených príčin spadol na zem 
z asi desaťmetrovej výšky. Jeho kolega volal záchranárov a prišli aj hasiči i 

policajti. Desiatky minút bojovali o život robotníka, ktorý po páde utrpel ťažké 
zranenia. Podrobnosti ukáže až policajné vyšetrovanie. „Asistovali sme rýchlej 
záchrannej službe pri resuscitácii pracovníka, ktorý spadol pravdepodobne 
zo strechy. Napriek našej snahe sa nám muža, žiaľ, nepodarilo zachrániť,“ 
smutne zhrnul veliteľ hasičského zásahu Peter Kopča zo svidníckej stanice 
Hasičského a záchranného zboru. Záchranári robili, čo mohli, žiaľ, muž mal 
devastačné poranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom. Ako sme už uviedli, 
tragickú smrť vyšetrujú svidnícki policajti.                                                 (ps) 
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   Dve zničené zvieratká za tri dni. Betlehem v Giraltovciach 
je chudobnejší. Padol do oka vandalom a hoci na jezuliatko v 
kolíske nesiahli a ani škoda nie je vysoká, pre miestnych má 
hodnotu niečo úplne iné. Figúrky v betleheme majú svoj príbeh.  

   Už keď išla Mária Osifová v uply-
nulý piatok 10. novembra ráno do 
práce, hneď videla, že v betlehem mal 
návštevníkov. „Dnes si to odniesol 
baranček. Je mi to strašne ľúto, prečo 
to ľudia robia. Nerozumiem tomu,“ 
zamýšľala sa Mária Osifová. 
   Zničeniu barančeka predchádzal 
prvý vandalský útok na betlehem. 
Stal sa v noci z utorka na stredu 
minulý týždeň. „Vtedy nám rozbili 
nášho somárika z nášho betlehema. 
Vinníka sme dolapili, ospravedlnil 
sa, škodu zaplatil, bolo mu to veľmi 
ľúto, zaúradoval alkohol,“ ozrejmila 
Mária Osifová. 25-ročný mladík sa 
podľa vedúcej Oddelenia kultúry na 
giraltovskom Mestskom úrade kajal. 
Zo štyroch zvieratiek sú však teraz v 

   Maketa dreveného chrámu sv. Michala archanjela z Ladomirovej, 
ktorú vyrobil svidnícky dopravný policajt Ján Biroš, má svojho maji-
teľa. Stal sa ním Svidníčan Jozef Ilečko. Unikátnu maketu drevenej 
perly severovýchodného Slovenska získal za 600 eur. 

Maketu dreveného chrámu v Ladomirovej od Jána Biroša vydražili za 600 eur!

betleheme už len dve. „Všetko bolo 
ozdobené krásne, prečo to ničia? 
Prečo? Nemali by to ničiť,“ zlostila sa 
Giraltovčanka obzerajúca si betlehem 
a pridala sa aj ďalšia. „Chodíme tu 
každý večer pozerať s deťmi, ako to 
tu svieti, aký je to krásny betlehem, 
no a skončili sme.“
   Vyzerá to však tak, akoby Giral-
tovčania boli už nedočkaví, pretože 
sa pustili aj do rozbaľovania imitácií 
darčekov pri saniach so slamenými 
sobmi. „Svoje darčeky si nájdu pod 
vlastným stromčekom,“ vyhlásila 
Mária Osifová s tým, že rozbaľovať 
takéto makety je zbytočné. Všetky 
sú prázdne. 
   A hoci ide o pomerne časté van-
dalstvo, Mária Osifová to pripisuje aj 

dnešnej dobe. „Je to spôsobené aj tou 
zlou situáciou. Ľudia sú podráždení, 
nemajú už taký pokoj v sebe.“  
   Policajti majú kamerové záznamy. 
Zničením dvoch zvieratiek v betle-
heme mestu vznikla asi tristoeurová 
škoda. Omnoho cennejšie je však pri 
nich niečo úplne iné. 

   „Každú jednu fi gúrku priniesol pán 
primátor zo svojej dovolenky či z 
Rumunska či Bulharska, takže pre 
nás majú úplne inú hodnotu ako iba 
obyčajný plast,“ uzavrela vedúca 
Oddelenia kultúry Mestského úradu 
v Giraltovciach Mária Osifová. 

(ps)  

V Giraltovciach vandali ničia fi gúrky v betleheme

   Nekúpil ju však len tak, ale 
preto, aby pomohol inému. 
Dopravný policajt Ján Biroš 
drevenú maketu dreveného 
chrámu v Ladomirovej vyrá-
bal tri mesiace. Keď ju dokon-
čil, rozhodol sa, že by ju chcel 
vydražiť a výťažok z dražby 
venovať niekomu, komu sa 
peniaze zídu. Oslovil nás v 
redakcii, a tak sa unikátna 
maketa od štvrtku 9. do ne-
dele 12. decembra dražila na 
facebookovom profi le šéfre-
daktorky Podduklianskych 
noviniek Kataríny Sivákovej. 
Ešte pred samotnou dražbou 
sa autor diela rozhodol, že 
výťažok daruje Svidníčanovi 
Jaroslavovi Mikitkovi. Bývalý 
príslušník Zboru väzenskej a 
justičnej stráže je po náhlej 
mozgovej cievnej príhode 
odkázaný na dlhodobú liečbu 
a rehabilitáciu, no a výťažok 
z dražby by mu mal pomôcť. 
Vyvolávacia ceny makety 

dreveného chrámu bola 50 eur a postupne stúpla na rovných 
600 eur. Túto čiastku ponúkol už spomínaný Svidníčan Jozef 
Ilečko. „Skontaktujeme sa s úspešným dražiteľom a v týždni 
od 13. decembra zrealizujeme spolu s autorom diela Jánom 
Birošom spoločné odovzdanie makety dreveného chrámu 
v Ladomirovej úspešnému dražiteľovi Jozefovi Ilečkovi a 
takisto aj vydraženej čiastky Jaroslavovi Mikitkovi. Za pomoc 
a podporu všetkým ĎAKUJEME!!!“ napísala na Facebooku 
Katarína Siváková.                                                         (ps) 
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  Epidemická situácia na Slovensku sa už niekoľko týždňov 
zhoršuje. Denne pribúdajú desiatky obetí a tisíce pozitívne tes-
tovaných. V záujme ochrany verejného zdravia sa Ministerstvo 
fi nancií SR rozhodlo poskytnúť občanom nad 60 rokov hoto-
vostný príspevok až do výšky 300 eur v prípade, ak sa nechajú 
zaočkovať. Nemocnice sú preplnené a zomiera v nich množstvo 
najmä starších ľudí, ktorí, žiaľ, nevyužili túto možnosť.

Až 300 eur pre zaočkovaných seniorov
Príspevok vyplatia formou poukážky  

  Jednorazová fi nančná pomoc bude vyplatená osobe, ktorá do konca roka 
2021 dovŕšila 60 rokov, má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska 
a zároveň na Slovensku aj absolvovala očkovanie proti Covid-19:
Treťou (posilňovacou) dávkou očkovacej látky do 31. decembra 2021 alebo 
sa do tohto termínu na takéto očkovanie registrovala a ak toto očkovanie 
absolvuje do 15. januára 2022. (V tomto prípade získa 300 eur. Finančnú 
pomoc 300 eur tak získa každý senior, kto sa do konca roka zaočkoval alebo 
ešte len zaočkuje tromi dávkami.)
  Druhou dávkou očkovacej látky od 30. júna 2021 do 31. decembra 2021 
alebo sa do 31. decembra 2021 na takéto očkovanie registrovala a ak toto 
očkovanie absolvuje do 15. januára 2022. V tomto prípade získa 200 eur. (Ak 
sa senior zaočkoval druhou dávkou do 29. júna 2021, na fi nančnú pomoc 

bude mať nárok, iba ak sa do 31. decembra 2021 zaočkuje treťou dávkou 
alebo sa do tohto termínu zaregistruje a následne absolvuje očkovanie do 
15. januára 2022 - v tomto prípade bude senior zaočkovaný všetkými tromi 
dávkami očkovacej látky a získa fi nančnú pomoc vo výške 300 eur.)
  Prvou dávkou očkovacej látky od 25. novembra 2021 do 31. decembra 2021 
alebo sa do 31. decembra 2021 na takéto očkovanie registrovala a ak toto 
očkovanie absolvuje do 15. januára 2022. V tomto prípade získa 200 eur. (Ak 
sa senior zaočkoval prvou dávkou do 24. novembra 2021, na fi nančnú pomoc 
bude mať nárok, iba ak sa do 31. decembra 2021 zaočkuje druhou dávkou 
alebo sa do tohto termínu zaregistruje a následne absolvuje očkovanie do 
15. januára 2022 - v tomto prípade bude senior zaočkovaný dvomi dávkami 
očkovacej látky a získa fi nančnú pomoc vo výške 200 eur.)
  Jednodávkovou očkovacou látkou do 31. decembra 2021, ak do 1. marca 
2022 absolvovala očkovanie druhou (posilňovacou) dávkou očkovacej látky. 
V tomto prípade získa 200 eur.
  Príspevok bude seniorom vyplácaný vo forme poštovej poukážky, pričom 
hotovosť si budú môcť následne vyzdvihnúť na každej pobočke Slovenskej 
pošty. Ministerstvo fi nancií SR zdôrazňuje, že fi nančný príspevok bude ob-
čanovi, ktorý spĺňa podmienky, pridelený automaticky a nemusí sa tak nikde 
registrovať ani oň žiadať. 
  Zároveň pripomíname, že podmienka dosiahnutia veku 60 rokov je do 

31.12.2021. Ak niekto dosiahne vek 
60 rokov až koncom tohto roka, nárok 
na fi nančnú pomoc bude mať aj keď 
očkovanie absolvuje pred dosiahnutím 
tohto veku.
   Ministerstvo fi nancií SR chce takýmto 
spôsobom motivovať tých, ktorí sa 
ešte nerozhodli očkovať a rovnako 
aj odmeniť ľudí, ktorí sú zodpovední. 
Preto apelujeme na seniorov: Využite 
možnosť dať sa zaočkovať. Pomôžete 
tým nielen sebe, ale aj nám ostatným, 
svojim deťom a vnúčatám, svojim 
priateľom a známym, pretože od vá-
šho rozhodnutia závisí osud celého 
Slovenska.

 (mf)

  Najnovšia forma motivácie seniorov, aby sa dali zaočkovať 
proti ochoreniu Covid-19, má opäť trhliny. Minister fi nancií Igor 
Matovič presadil, že štát vyplatí 300 eur ľuďom nad 60 rokov, 
ktorí sa dali zaočkovať tromi dávkami vakcíny.

Prekonanie choroby ju pripravilo o 300 eur 

  300 eurový bonus majú dostať aj tí seniori nad 60 rokov, ktorí sa v najbližších 
dňoch zaregistrujú na zaočkovanie treťou dávkou. Ako však vyplynulo aj z 
viacerých prípadov v našom regióne, nie všetci možnosť získať 300 eurový 
bonus majú. 
  Príkladom je napríklad 79-ročná Jolana Mňahončáková z Ladomirovej. 
Prvou a druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 bola zaočkovaná 
ešte začiatkom roka a zaregistrovaná už bola aj na očkovanie treťou dávkou. 
Keď čakala na termín, bola pozitívne testovaná na Covid-19. Okrem horúčky 
a bolesti hlavy žiadne výraznejšie príznaky nemala, čo pripísala práve dvom 
dávkam očkovania, no paradoxne prekonanie ochorenia Covid-19 jej zabránilo 
ísť na tretiu dávku a pripravilo ju aj o spomínaný 300-eurový bonus. 
  Tretiu dávku vakcíny môže dostať po 180-tich dňoch od prekonania ochorenia 
Covid-19 a od štátu tak nedostane vyplatený žiaden bonus, pretože prvými 
dvoma dávkami bola zaočkovaná v marci, teda v období do konca júna, no 
a títo ľudia, ak nedostanú teraz tretiu dávku, nemajú nárok na nič. Televízia 
Markíza sa o takéto prípady zaujímala tiež, no v závere minulého týždňa 
platilo, že žiaľ, podmienku - mať tri dávky očkovania - títo ľudia nesplnili.   (ps)

   Jolana Mňahončáková z Ladomirovej môže tretiu dávku vakcíny dostať 
až po 180-tich dňoc od prekonania ochorenia, preto nedostane od štátu 
žiaden fi nančný bonus 
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  Vyhliadku s útulňou uviedli do prevádzky nad bývalým vlekom 
v meste Svidník. Stavba v ťažko prístupnom teréne si vyžiadala 
celkové náklady 80 508 eur a vybudovali ju s fi nančnou podporou 
viacerých subjektov. 

Vyhliadka s útulňou nad svidníckym vlekom už slúži

  Na jej realizáciu prispeli Prešovský samosprávny kraj, Oblastná organizácia 
cestového ruchu „Šariš - Bardejov“, KLM real estate, a.s., Šariš centrum, a.s. 
a mesto Svidník. Jedinečný výhľad z veže ukazuje panorámu mesta Svidník 
od Pamätníka sovietskej armády až po lesný komplex Osy.
  Najrýchlejšie sa dá na vyhliadku dostať priamo po pôvodnom svidníckom 
vleku, ktorý je teraz už nefunkčný. Táto trasa je však náročnejšia. Druhou 
- dlhšou trasou, je potrebné v polovici vleku odbočiť po zelenej značke cez 
tzv. Prielazok s dĺžkou trvania cca 30 - 40 minút. V spolupráci s Klubom slo-
venských turistov Beskydy sa značenie ešte zlepšuje.  
  Primátorka Svidníka Marcela Ivančová k tomu povedala: „Prajeme všetkým 
zážitok z výhľadu 13 metrov, radosť z prechádzky, vzrušenie z noco-
vania v útulni s pohľadom na panorámu mesta Svidník a veľa dobrej 
energie z okolitej prírody. Veríme, že naša veža bude dlhé roky odolávať 
nástrahám počasia i vandalizmu a bude slúžiť taká krásna, ako si ju 
práve vychutnávate. Ak vyjdete na vyhliadku s útulňou nad svidníckym 
vlekom, budete na jedinečnom mieste, ktoré odhalilo svoj potenciál až 
po postavení veže.“
  Dodala, že mesto Svidník prináša turistiku najbližšie ako sa len dá. Aj nová 
vyhliadka je miestom na stretnutia v zdravom prostredí prírody a pritom nie 
ďaleko od komfortu mesta. Oddýchnuť sa tu dá  s rodinou a priateľmi pri 
pohľade na známe prostredie úplne z iného uhla. 
  Svidník a okolie sú málo poznaným kútom Slovenska, ale stoja za návštevu

Mesto Svidník je v krásnom prostredí, ktoré ponúka možnosti na pešiu turistiku 
po značených chodníkoch, stanovanie, cykloturistiku, autoturistiku, kúpanie 
sa a v zime lyžovanie, bežecké lyžovanie a sánkovanie. 
  Viac je na: www.bardejov.sk, www.kupele-bj.sk, www.svidnik.sk, www.
visitbardejov.sk. Projekty a ich aktivity sú realizované s fi nančnou podporou 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.                            (šk)

  Do 49. ročníka súťaže AMFO 2021 sa zapojilo celkovo 786 
fotografov a fotografi ek, pričom do celoštátneho kola ich po-
stúpilo 303. 

Z celoštátneho kola AMFO 2021 

  Odbornej porota hodnotila fotografi e z celého Slovenska, nominované z 
ôsmich krajských súťaží AMFO 2021. Kvôli celkovej nepriaznivej situácii na 
Slovensku organizátor celoštátneho kola AMFO 2021 - Turčianske kultúrne 
stredisko v Martine, presunulo vyhlásenie výsledkov AMFO 2021 a rozborový 
seminár do online priestoru. 
  Sprievodné besedy a workshopy sa neuskutočnili. Do 49. ročníka súťaže 
AMFO 2021 sa zapojilo celkovo 786 fotografov a fotografi ek, pričom do 
celoštátneho kola ich postúpilo 303. Odborná porota navrhla vystaviť 129 
autorov a udeliť 27 cien a 31 čestných uznaní. Odborná porota pracovala 
pod vedením predsedníčky Lenky Lindák Lukačovičová.
  Oceneným autorom z okresu Stropkov za fotografi u „Kamarát v hmle“ bol 
Maximilián Jacečko. Okres Svidník úspešne reprezentovali: Simona Siroková 
a Dušan Ignác. Z okresu Stropkov úspešnými autormi boli: Dominik Tadeáš 
Senaj, Zuzana Vašková, Jana Kaščáková a Samuel Petra, ktorí mali svoje 
fotografi e na celoslovenskej súťaži AMFO 2021 v Martine vystavené.

 Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

  Obyvatelia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) budú mať 
väčšie právomoci pri prideľovaní dotácií do regiónov. Samosprá-
va totiž vyhlásila novú Výzvu Participatívny rozpočet. Žiadatelia 
sa do nej budú môcť zapojiť do konca februára. O víťazných 
projektoch rozhodne verejnosť SMS hlasovaním.

PSK vyhlásil Výzvu Participatívny rozpočet

  Poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) schválili novinku v rámci 
dotačného programu, do ktorej sa bude môcť aktívne zapojiť aj verejnosť. O 
rozdelení fi nancií pre jednotlivé projekty v roku 2022 rozhodnú obyvatelia 
kraja prostredníctvom participatívneho rozpočtu. Krajskí poslanci na túto 
výzvu vyčlenili 130-tisíc eur. 
„Našou ambíciou je viac začleniť verejnosť do rozhodovacích procesov 
kraja a zároveň rozšíriť povedomie o dotačnej schéme PSK medzi všet-
kých ľudí. Som presvedčený, že participatívny rozpočet bude úspešným 
programom najmä pre to, že napr. o novom detskom ihrisku budú môcť 
rozhodnúť samotní obyvatelia, ktorí v danej lokalite žijú,“ uviedol predseda 
PSK Milan Majerský. 
  Dotácie samospráva 
poskytne na všeobecne 
prospešné a komunit-
né verejnoprospešné 
projekty s cieľom vy-
tvoriť obyvateľom kraja 
priestor spolupodieľať 
sa na jej rozhodovacích 
procesoch. Projekty sú 
určené na inováciu exis-
tujúcej alebo vytvorenie 
novej verejnej služby 
vo verejnom priestore, 
revitalizáciu verejných priestorov alebo komunitnú infraštruktúru vo verejnom 
priestore.
  Termín na predloženie žiadostí je stanovený do 28. februára 2022, pričom 
žiadateľ môže podať len jednu žiadosť. Posledný marcový deň zverejní PSK 
projekty na svojom webovom portáli podľa okresov. Verejnosť bude môcť 
hlasovať za zvolený projekt v termíne od 1. do 15. apríla. Spätná SMS o 
potvrdení hlasovania je bezplatná, z jedného mobilného čísla bude možné 
hlasovať len raz. 

  Podporené budú projekty s najvyšším počtom získaných SMS hlasov v rámci 
jednotlivých okresov kraja, a to v plnej výške požadovanej dotácie. Na jednu 
žiadosť je pritom výška dotácie 10-tisíc eur. Spolufi nancovanie predstavuje 
20 percent zo schválenej dotácie. 
  Oprávnenými žiadateľmi sú občianske združenia, neziskové organizácie, 
Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov (ZSVB), registrované cirkvi alebo 
náboženské spoločnosti, ktoré majú sídlo na území PSK alebo ktorí pôsobia, 
vykonávajú činnosť, či poskytujú služby obyvateľom Prešovského kraja. 
  Cieľom dotačnej Výzvy Participatívny rozpočet je okrem iného zlepšiť napĺ-
ňanie potrieb a priorít obyvateľov a komunít, zapájať ich do verejného života 
a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, 
kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania.

 Lea Heilová, oddelenie komunikácie a propagácie

Župan Milan Majerský 

Najrýchlejšie sa na túto vežu dostať po pôvodnom svidníckom 
vleku, ktorý je teraz už nefunkčný 
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    Mikuláš spolu s anjelikom a čertíkom rozdávali úsmevy, drobné 
sladké prekvapenia a hlavne veľa radosti predovšetkým detským, 
ale aj dospelým pacientom. Aby nechýbala pravá predvianočná 
atmosféra, zamestnanci jednotlivých oddelení vyzdobili  svoje 
pracoviská do vianočnej výzdoby. 

Pacientom v nemocniciach vo Svidníku a v Stropkove spríjemnil deň Mikuláš 

  Personál covidového oddelenia nemocnice Svet zdravia Svidník spestril deň 
svojim pacientom mikulášskou atmosférou, ale aj darčekmi. Pre pacientov 
nemocnice Stropkov pomáhali sv. Mikulášovi pri príprave darčekov aj štu-
denti Gymnázia v Stropkove, ktorí ako dobrovoľníci „Krajšieho dňa“ zhotovili 
štrikované ponožky.
  V nemocnici Svidník a v nemocnici Stropkov nechýbal ani stromček spolu-
patričnosti, ktorý zdobia tradične ozdoby od dobrovoľníkov Krajší deň. 
Symbol sviatku sv. Mikuláša je o štedrosti a tu preukázali personálu OAIM, 
COVID a Pediatrickému oddeleniu aj darcovia mikulášskeho darčeka a to v 
podobe ovocia, od Jána Vooka a Pavla Olejára. Ďalší sponzor venoval na 
lôžkové oddelenia  nemocnice 10 balení zrnkovej kávy. 
  Vedenie nemocnice Svidník ďakuje študentom Strednej zdravotníckej školy 
milosrdného Samaritána vo Svidníku za podporu mikulášskej akcie, dob-
rovoľníckom „Krajšieho dňa“ za ich obetavú prácu. V mene zamestnancov 
nemocnice Svidník ďakujeme aj všetkým darcom za ich prejav štedrosti, 
podpory, spolupatričnosti.

 (bm)

  Tak ako každý rok, aj tento rok nás Mikuláš nesklamal a navštívil naše Špe-
cializované centrum sociálnych služieb v Stropkove. No neprišil sám, tento 
rok prišiel aj v sprievode čerta. S Mikulášom a s čertom prišli nielen darčeky, 
ale aj radosť, smiech, nadšenie a dobrá nálada. V momente naši starkí za-
budli na svoje choroby a trápenia, oči a tvár sa im rozžiarili a úsmevy vyčarili. 
Mikulášovi venovali pekné básničky i pesničky. Aj keď sa okolo nás všetko 
mení, poslanie sv. Mikuláša sa nemení. Vykonávať dobré skutky a pomáhať 
ľuďom v núdzi je aktuálne aj dnes. 

 (gk) 

Mikuláš v Špecializovanom 
centre sociálnych služieb   Aj napriek tomu, že pan-

démia najviac ovplyvnila 

gastrosektor, prevádz-

kovatelia reštaurácii sa 

snažia toto ťažké obdobie 

ako tak zvládať. 

  Majiteľka hotela Rubín, 

kde sa nachádza aj reštau-

rácia, Mária Ľos-Božiková 

sa počas Mikuláša snažila 

ľuďom spríjemniť deň. 

Obliekla sa do mikuláš-

skeho kostýmu a vydávala 

obedy. 

  V týchto dňoch totiž v 

reštaurácii Rubín fungujú 

cez výdajne okienko. Všet-

ci, ktorí si do reštaurácie 

prišli po obed, dostali aj 

malú odmenu.  

 (pn)       

Mikuláš rozdával obedy
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Sú bolesti, na ktoré nie je liek.
Sú rozhodnutia, ktoré nevrátime späť. 

Sú spomienky, ktoré nikdy nevymažeme
a sú ľudia, na ktorých nikdy nezabudneme. 

10. decembra 2021 uplynulo 11 rokov, 
odkedy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, otec a dedko 
JOZEF BILANČÍK zo Svidníka

  Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
  S láskou a úctou spomínajú manželka Paulína, 
dcéra Emília a syn Jozef s rodinami  

    SPOMIENKA

    SPOMIENKA

    SPOMIENKA
Čas nelieči bolesť ani rany,

iba nás učí žiť bez tých,
ktorých sme milovali.

17. decembra 2021 si pripomíname dva roky, 
odkedy nás navždy opustila naša milovaná 

mamka, babka a prababka
HELENA HARVIŠOVÁ z Nižného Mirošova 

  Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku. 
  
S láskou a úctou spomínajú Jozef, Michal a dcéra Viera s rodinami 

Keď umrie mamička a babička, slniečko zájde.
V srdciach sa uhniezdi smútok a chlad.

Na celom svete nikto sa nenájde, 
kto by ako mamička a babička vedel mať rád.

17. decembra 2021 uplynie 20 rokov, 
odkedy nás navždy opustila 

naša milovaná mamka, babka a prababka
MÁRIA JEVÍKOVÁ z Krajnej Poľany

Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

  S láskou a úctou spomínajú dcéra Eva s rodinou

    SPOMIENKA
V neznámy svet odišla si spať, 
zaplakal každý, kto Ťa mal rád. 

Odišla si od nás, my ostali sme v žiali, 
no vždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.

12. decembra 2021 sme si pripomenuli 
14. výročie, od smutnej chvíle, 

kedy nás navždy opustila 
naša milovaná manželka, mamka a babka

MARTA VARCHOLOVÁ zo Svidníka

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
  S láskou a úctou spomína manžel Viktor s rodinou

    SPOMIENKA
Odišiel dobrý človek, každý ho mal rád,

odišiel nám do nenávratna,
teraz musíme len spomínať.
Len pre nás žil a pracoval,

nám svoje srdce dal.  
S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme, 

že nás 4. decembra 2021 nás vo veku 66 rokov
 navždy opustil náš milovaný 

manžel, otec, dedko, švagor a svat
JÁN KNIŽ zo Svidníka

  Ďakujeme všetkým, ktorí ho sprevádzali na jeho poslednej ceste, za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. 
  Vždy ostaneš v našich srdciach. 
  S láskou a úctou manželka Viera, dcéry Katarína a Lucia s rodinami, 
a ostatná smútiaca rodina  

  Kultúrno-národnostný život Rusínov-Ukrajincov Slovenska zasiahla ďalšia 
strata - 13. novembra 2021 odišiel na večnosť MICHAL DŽUPIN, dlhoročný 
tanečník a choreograf.
  
  M. Džupin sa narodil 01. novembra 1938 v 
makovickej obci Nižná Jedľová. Ťažké vojnové 
a povojnové roky tohto kraja nedávali veľké 
možnosti prežiť šťastné detstvo. Aj napriek tomu 
v jeho srdci vyrástla láska k ľudovým tradíciám 
a folklóru. 
  Možno aj preto kroky M. Džupina smerovali do 
Prešova, aby sa na 23 rokov stal profesionálnym 
tanečníkom, sólistom Podduklianskeho ukra-
jinského ľudového súboru. Tu prežil najkrajšie 
roky svojho plodného života, so súborom vystupoval na mnohých scénach v 
Československu a v zahraničí. Po skončení kariéry profesionálneho taneč-
níka pokračoval v svojej práci v Ukrajinskom národnom divadle v Prešove a 
v PUĽS-e ako administratívny pracovník.
  Nakoľko tancu zasvätil celý svoj život, nie div, že pokračoval v ňom aj v 
dôchodkovom veku. Aktívne sa podieľal v činnosti folklórneho súboru Karpa-
ťanyn-senior, ktorý pôsobí pri Ústrednej rade Rusínov-Ukrajincov Slovenskej 
republiky, v ktorom tancovala aj jeho manželka Oľga. Ako vedúci a choreograf 
nielen nacvičil niekoľko tancov, ako napr. Makovickú polku, ale čo je najdôle-
žitejšie, členov súboru doviedol k systematickosti a disciplíne. 
  To všetko ich vyzdvihlo na úroveň najlepších seniorských folklórnych súbo-
rov na Slovensku, čo im zostalo až do dnešných dní. Michal Džupin spolu so 
svojou manželkou odovzdal lásku k folklóru aj svojim dvom dcéram Kataríne 
a Michaele, ktoré sa aktívne podieľajú vo folklórnom živote.  

(pb, Nove žyťťa, Prešov, 2021, č. 24, s. 4.)

ZA MICHALOM DŽUPINOM PODDUKLIANSKA KNIŽNICA 
Od 10. decembra je Podduklianska knižnica otvorená 

v obmedzenom režime:  

Otváracie hodiny v obmedzenom režime:

Pondelok - Streda - 8:00 - 17:00 hod.
Štvrtok - 8:00 - 16:00 hod.
Piatok   - 8:00 - 17:00 hod.

Sobota - zatvorené

Pretože v knižnici stále prebieha 
rekonštrukcia interiéru, 

knihy si môžete požičiať formou 
výdajného miesta vestibule knižnice.  
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NIKÉ EXTRALIGA MUŽOV / Ľahká domáca výhra nad tímom z kopaníc
   Počas uplynulého víkendu bolo na programe 12. kolo Niké 
Extraligy mužov. Volejbalisti TJ Slávia Svidník sa v sobotu 11. 
decembra predstavili na domácej palubovke. 

   Súperom Svidníka boli hráči Myjavy a domáci hráči našli na tretí tím 
tabuľky zaručene úspešný recept, keď ho hladko zdolali 3:0. Striedajúci 
univerzál Svidníka Šimon Kozák bol mužom zápasu, keď pomohol svojmu 
tímu k víťazstvu nad Myjavou 15 bodmi. Svidníčania zdolali Myjavu prvý 
raz od marca 2020.
   Zostava TJ Slávia Svidník: R. Vitko 2, Fedorenko 14, Ľ. Macko 6, Gulák 
2, M. Sopko ml. 10, Šellong 10, liberovia M. Vitko a B. Paňko (Kozák 15). 
Tréner: R. Paňko.
   Hráči zápasu: Šimon Kozák (TJ Slávia Svidník) - Dominik Valo (TJ 
Spartak Myjava).
   Aj tento zápas sa hral kvôli opatreniam bez divákov a tréner Svidníka Ras-
tislav Paňko ho zhodnotil takto: „V tomto zápase sme podali koncentrovaný 
a rozvážny výkon. Pred nim sme si povedali určité veci ako na Myjavu a 

chlapci to dodržali, dá sa povedať, na 100 percent, za čo ich chcem dnes 
veľmi pochváliť. Dúfam, že takýto výkon predvedieme aj v nasledujúcich 
zápasoch.“
   Svoj postreh a zhodnotenie víťazného zápasu, v ktorom bol najlepším 
hráčom svojho tímu, poskytol aj Šimon Kozák. „Myslím si, že aj bez divákov 
nám dnes pomohla znova hala, no tiež aj dlhá cesta Myjavy. Tu sa vždy hrá 
ťažko a každý jeden zápas, ktorý hráme doma, to len potvrdí a bol to fakt 
kolektívny výkon. Veľmi dobre nahrával Radko Vitko a prvý raz v sezóne 
sme si pomohli prvým stredom. Ja si myslím, že takticky to bolo veľmi dobre 
zvládnuté aj ubránené, naozaj z obrany asi náš najlepší zápas, aký sme 
zatiaľ hrali, ale stále sú tam chybičky, na ktorých treba veľa robiť. Hlavne 
na komunikácii, lebo si niečo povieme a hlava myslí, no nohy nerobia. Je 
to na dobrej ceste a musíme si uvedomiť, že ak budeme držať spolu a v 
štruktúrach to bude fungovať, tak klub môže stále len napredovať.“ (svf, ps)

   V obci Kružlová z dotácie Prešovského samosprávneho kraja bol úspešne 
zrealizovaný projekt v areáli tamojšej Základnej školy. 
   „Napísali sme projekt na VÚC Prešov a boli sme úspešní. V rámci tohto 
projektu bola vybudovaná pumptracková dráha v tvare osmičky, streetwor-
koutové ihrisko s gumovým odpružením a bolo urobené aj nové oplotenie 
viacúčelového ihriska.  Celková výška rozpočtu bola 42 603,79 eur a výška 
dotácie, ktorá bude obci Kružlová poskytnutá činila 20 000 eur. Obyvateľom 
obce a nielen im, tak pribudli ďalšie možnosti, kde môžu stráviť svoj voľný čas 
a relaxovať najmä v týchto ťažkých dobách. Za podporenie nášho projektu 
a za príkladnú spoluprácu pri rozvoji obce Kružlová by sme chceli úprimne 
poďakovať VÚC Prešov a najmä aj poslancom VÚC za okres Svidník Jánovi 
Hirčkovi a Jánovi Vookovi,“ informoval starosta obce Kružlová Adrián Gužo.

(pn) 

Pumptracková dráha v Kružlovej je už hotováPumptracková dráha v Kružlovej je už hotová

   Rok 2021 bol v našom stolnoteni-
sovom hnutí, podobne ako v iných 
oblastiach verejnoprospešnej čin-
nosti, ovplyvnený nepriaznivou epi-
demiologickou situáciou. Začiatkom 
septembra sa v Lužanoch pri Topli 
uskutočnil pracovný aktív zástupcov 
stolnotenisových oddielov z okresov 
Svidník a Stropkov, na ktorom boli 
zástupcovia STO oboznámení so 
všeobecnými a technickými ustano-
veniami a tiež s možnými dôsledkami 
pandémie. Súťažný ročník 2020/2021 
sa začal 9. októbra.
   Napriek starostlivým prípravám na 
sezónu  2021/2022 a začatí trénin-

gového procesu i prvých súťažných 
stretnutí bol nový ročník na základe 
rozhodnutia ústredných a následne 
aj krajských a okresných riadiacich 
orgánov hnutia prerušený. Vzhľadom 
na zhoršenie pandemickej situácie a 
súvisiace zmeny v Covid semafore 
pozastavil Výkonný výbor Výcho-
doslovenského stolnotenisového 
zväzu v Košiciach všetky nim riadené 
dlhodobé súťaže mužov a mládeže od 
1. novembra 2021 až do odvolania.
   Stolnotenisový oddiel Školského 
športového klubu Centrál pri Spoje-
nej škole vo Svidníku si uvedomuje 
vážnosť situácie, v ktorej sa nachádza 

celá spoločnosť, a preto v plnej miere 
rešpektuje opatrenia Úradu verejného 
zdravotníctva a Vlády SR na ochranu 
zdravia. V období zmiernenia cho-
robnosti však neúnavne pokračoval 
v budovaní materiálno-technickej 
základne nekontaktnej a vo všeobec-
nosti mimoriadne obľúbenej športovej 
činnosti. Vedenie oddielu zabezpečilo 
nové hracie stoly s príslušenstvom, 
ktoré sme koncom septembra inšta-
lovali svojpomocne (v rámci trénin-
gového sústredenia našich členov) v 
hracích priestoroch klubu. 
   Na zlepšenie materiálnej a technic-
kej vybavenosti nášho STO prispelo 

fi nančnou čiastkou aj mesto Svidník, 
za čo mu touto cestou vyslovujeme sr-
dečné poďakovanie. Vedenie úradu a 
poslancov mesta chceme ubezpečiť, 
že sme dotáciu využili účelne - majúc 
na zreteli, že každá pandémia raz 
skončí a život sa vráti do pôvodných 
koľají. Len čo sa tak stane, naša špor-
tová činnosť, sledujúca upevňovanie 
verejného zdravia a zmysluplné vyu-
žívanie voľnočasových aktivít školskej 
mládeže a dospelej populácie, získa 
bezpochyby nový rozvojový impulz.

Michal Kmiť, 
predseda STO ŠŠK Centrál 

Svidník

Stolní tenisti z STO Centrál Svidník o pandémiou poznačenej sezóne

TJ Slávia Svidník - TJ Spartak Myjava 3:0 (24, 16, 19)
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   Prešovský samosprávny kraj po ročnej prestávke znovu 
pripravuje svoju tradičnú športovú anketu Športovec PSK. 
Ocení v nej jednotlivcov a kolektívy, ktoré v  roku 2021 dosiahli 
najvýraznejšie výsledky a uspeli na slovenských, európskych i 
svetových športoviskách. Nominácie na najlepších športovcov 
kraja sú už spustené. Kraj ich prijíma od 10. decembra do 10. 
januára 2022, a to aj od širokej verejnosti.
   Kraj ocení najúspešnejších športov-
cov za rok 2021, a to tak jednotlivcov 
aj športové kolektívy, ktoré zazna-
menali za posledných 12 mesiacov 
významné športové úspechy doma 
či v zahraničí.

KTO MÔŽE 
PODAŤ NOMINÁCIU?

   Nominovať na ocenenie Športovec 
PSK 2021 ich už tradične môžu te-
lovýchovné jednoty, športové kluby, 
ale aj široká verejnosť. Hlavnou 
podmienkou ich nominovania je 
pôsobnosť daného športovca alebo 
klubu na území Prešovského samo-
správneho kraja.  
   Nominácie na tieto športové osob-
nosti sú aktuálne už otvorené. 

KTO MÔŽE BYŤ 
NOMINOVANÝ?

   Krajská samospráva ich aj v tomto 
roku prijíma na najúspešnejších 
športovcov medzi jednotlivcami či 
znevýhodnenými športovcami, ale 

Prešovský samosprávny kraj po ročnej pauze ocení naj športovcov kraja za rok 2021

napr. aj na najúspešnejšie seniorské 
a mládežnícke športové kolektívy. 
Po druhýkrát prijíma tiež nominácie 
na najúspešnejších trénerov kraja 
v kategórii dospelých i mládeže. 
Nominovať je možné aj úspešných 
stredoškolských športovcov, naj-
úspešnejšiu strednú školu a naj-
väčší talent do 15 rokov. Udelená 
bude taktiež Cena predsedu PSK a 
už tradične vyhlásený i víťaz v inter-
netovom hlasovaní verejnosti, teda 
najpopulárnejší športovec. Laure-
átov ocenenia za rok 2021 (okrem 
kategórie Najpopulárnejší športovec 
podľa hlasovania verejnosti a Ceny 
predsedu PSK) vyberie odborná 
komisia zložená z aktívnych novi-
nárov, zástupcov prešovskej župy 
a Krajského športového centra v 
Prešove.

AKÉ SÚ 
KRITÉRIÁ?

   Komisia bude o ocenených 

rozhodovať na základe stanove-
ných kritérií, ktorými sú v prípade 
jednotlivcov účasť a umiestne-
nie na olympijských hrách, maj-
strovstvách sveta, Európy, na 
podujatiach Svetového pohára 
č i  majs t rovstvách Slovenska. 
Zohľadňovať bude aj reprezentá-
ciu Slovenska, podávanie dlhodo-
bých špičkových výkonov a pozíciu 
lídra úspešného tímu. Vo výbere 
bude pre komisiu nápomocné aj 
doplnkové kritérium, ktorým je 
konkurencieschopnosť nomino-
vaných v jednotlivých športových 
odvetviach.
   U kolektívov je pre návrh oce-
nenia rozhodujúca účasť a umiest-
nenie v najvyšších európskych 
súťažiach či v dlhodobých najvyš-
ších súťažiach v rámci Slovenska. 
Pomocné kritérium je rovnaké ako 
u jednotlivcov. 

KEDY JE TERMÍN 
PODANIA NOMINÁCIÍ?

   Odborná komisia sa bude zaobe-
rať všetkými doručenými návrhmi na 
ocenenie. Prešovský samosprávny 
kraj si však v prípade nesplnenia 
niektorých z požadovaných kritérií 
v jednotlivých 
kategóriách vyhradzuje právo oce-
nenie neudeliť, resp. nezaradiť 

nominovaných do verejného hla-
sovania.
Nominácie kraj prijíma  najneskôr 
do 10. januára 2022 elektronicky na 
email:  sportovec@vucpo.sk,  prí-
padne poštou na adresu: Úrad PSK, 
Športovec PSK 2021, Námestie 
mieru 2, 080 01 Prešov. Nominácie 
musia obsahovať všetky potrebné 
náležitosti - údaje nominovaných, 
klubovú príslušnosť, určenie ka-
tegórie, dosiahnuté úspechy v roku 
2021 a  krátku športovú vizitku. 
Samozrejmosťou sú kontaktné 
údaje nominujúceho, ale i súhlas 
nominovaného a nominujúceho so 
spracovaním osobných údajov. 
Všetky bližšie informácie o ocenení 
Športovec PSK 2021 a potrebné 
formuláre sú zverejnené na webovej 
stránke krajskej samosprávy www.
vucpo.sk.

KEDY BUDE 
SLÁVNOSTNÉ 
OCEŇOVANIE?

   Slávnostné oceňovanie najúspeš-
nejších športovcov a kolektívov za rok 
2021 je naplánované na 17. marec 
2022 v Historickej budove Divadla J. 
Záborského v Prešove. Uskutoční sa 
po ročnej prestávke, ktorú si vynútila 
pandémia koronavírusu. Pôjde v 
poradí o 18. ročník oceňovania.  (dj)
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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 
LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. 
    Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
18. a 19. decembra: MUDr. M. Štefanovičová - Akad. Pavlova 323 
  v Stropkove. Kontakt: 054/749 12 28. 
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.

MARCH, Megan: Hriešne vinný. 
Bratislava, 
Ikar 2021. 222 s.
  Prezumpcia neviny zjavne neplatí. Som 
vinná, kým sa nedokáže opak. Už ma una-
vuje mlčky znášať očierňovanie mojej osoby 
len preto, lebo som Gablová. Riscoff ovci 
síce ovládajú mesto, no ja sa nemienim 
riadiť ich pravidlami. Nedám sa zastrašovať. 
Celý život o mne rozhodovali druhí, mani-
pulovali mnou, ale s tým je koniec. Zmenila 
som sa. Kiežby som však nezabúdala na 
to, aký vie byť Lincoln Riscoff  presvedčivý 
a bulvár dotieravý. Ten urobí pre senzáciu 
čokoľvek. Román Hriešne vinný je druhý 
diel trilógie o zakázanej láske.

HRIVŇÁK, Peter
  Peter Hrivňák sa narodil 14. decembra 1973 v Nitre. Viac známy je pod 
prezývkou Kuko. Je frontman slovenskej rockovej kapely Horkýže slíže, ktorá 
vznikla v roku 1992. V kapele je hlavným textárom, spevákom, do roku 2018 
aj basgitaristom. Až do roku 1995 hral spolu s kapelou na rôznych akciách a 
koncertoch, až kým ich neobjavil Julo Viršík, ktorého oslovila skladba Maštaľ. 
Vtedy nastal zlom v ich kariére. Vydali svoj pilotný singel Stretol veselý aj s 
rovnomenným videoklipom a následne, v roku 1997, aj debutový album pod 
názvom V rámci oného. Pravidelne sa objavujú na rôznych festivaloch nielen 
na Slovensku, ale i v Česku, Írsku, Anglicku, Taliansku a v Amerike. Spolu 
s kapelou vydal Hrivňák osem albumov. Medzi ich najväčšie hity patrí A ja 
sprostá, Banda tupých hláv, Brďokoky, Ja chačju tebja, Lesbianˊs and Gayˊs 
song, Matelko či RˊnˊB soul, ktorý bol ocenený Aurelom v rámci kategórie 
najlepší videoklip. 

WALLNEROVÁ, Bibiana (14.12.1932-20.7.2014)
  Bola slovenská rozhlasová redaktorka, spisovateľka, básničkárka, textárka 
a prekladateľka. Patrila medzi známych autorov rozhlasových hier, najmä pre 
deti. Narodila sa v Bratislave do rodiny advokáta. V roku 1951 sa kvôli pokusu 
o útek do zahraničia dostala s rodičmi do väzenia. Po prepustení z väzenia 
pracovala v laboratórnych potrebách neskôr ako šepkárka v divadle. Pracovala 
v rozhlase a neskôr, keď ju prepustili z politických dôvodov, pracovala ako 
sprievodkyňa v cestovnej kancelárii. 

- Tak vy chcete u nás pracovať! vraví
riaditeľ banky uchádzačovi. 

- A máte nejakú prax v odbore?
- Pravdaže, a úspešnú. 
Už som otvoril tri kasy 

a nikdy ma pri tom nechytili!

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ 
   Utorok 14.12.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Annu, Streda 
15.12.: 17:00 + Peter, Mária, Anna, Peter, Anna, Peter, Štvrtok 16.12.: 7:00 + 
Peter, Helena, Ján, Anna, Piatok 17.12.: 17:00 Za zdravie a Božie požehna-
nie pre Máriu s rod., Sobota 18.12.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre 
rod. Goriščákovú, Nedeľa 19.12.: 9:00 Za farnosť; 10:00 Na úmysel darcu. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 14.12.: 12.00 + Juraj Vatraľ / + Jaroslav Džugan (panychída), 18.00 + 
Július / + Mária Polovčíková (panychída), Streda 15.12.: 6.30 + Jozef a Mária, 
18.00 *  Michal, Alena, Samuel, Michaela, Lukáš (Dary sv. Ducha), Moleben 
k biskupovi Vasiľovi, Štvrtok 16.12.: 6.00 Kláštor sestier Baziliánok. 12.00 * 
Mária (Dary sv. Ducha), 18.00 * Jana, Tichá adorácia do 20.00, Piatok 17.12.: 
6.30 + Lilly / + Anna Krajňáková (40 dňová lit.), 18.00 + Ján, Eliáš, Helena, 
Anna, Moleben k Bl. Biskupovi Petrovi Pavlovi Gojdičovi, Sobota 18.12.: 8.00 
* Jozef s rod. (70 rokov života), 18.00 + Adam Oravec, Nedeľa 19.12.: 8.00 * 
Ivana s rod., 9.15 *, 10.30 * Za farnosť, 18.00 * Petra a Ivan s rod.
   Do Chrámu je možný vstup len pre osoby OP (očkovaní a prekonaní) a 
povinnosť zapísať sa na liturgiu pri vstupe. 
   Stretnutie rodičov a detí prihlásených na prípravu k prvej spovedi zatiaľ 
nezvolávame kvôli opatreniam.
   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 k súkromnej tichej modlitbe v predsieni. 

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
   Utorok 14.12.: 18.00 + Peter, Peter, Streda 15.12.: 6.30 + z rod. Buzgovej, 
18.00 + za nenarodené dieťa, Štvrtok 16.12.: 6.30 + Pavol, Anna, 18.00 + 
Alžbeta, Ján, Piatok 17.12.: 6.30 + František, Helena, Andrej, Anna, 18.00 + 
Ivan, Sobota 18.12.: 8.00 + Anna / + Václav, Nedeľa 19.12.: 7.00 Za farnosť, 
8.00 + Jozef, Milan, Anton, 10.30 + Ľudovít, 12.00 ZBP Mária (60 rokov života), 
18.00 + Vilma, Pavol. 
   Od 10.12.2021 sú povolené sv. omše pre verejnosť. Kostol bude fungovať 
v režime OP. Na sv. omšu môžu prísť iba zaočkovaní a tí, ktorí prekonali 
Covid 19. 
   Pri dodržaní prísnych pandemických opatrení. Pri vstupe dezinfekcia rúk, 
prekrytie dýchacích ciest rúškom, odstup pri sedení. Počet veriacich 1 na 25m. 
   Počas týždňa pol hodiny pred sv. omšami budeme spovedať. 
   V prípade potreby individuálnej pastoračnej činnosti môžete volať na čísla 
- farár: 0915 961 287, kaplán: 0915 960 308. 

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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Členovia okresnej organizácie strany Hlas - sociálna demokracia 
vo Svidníku darujú na Vianoce 

najvzácnejšiu a nenahraditeľnú tekutinu - KRV.
Príďte, pridajte sa ku nám, podajme spoločne pomocnú ruku tým, 

ktorí to potrebujú…
Miesto: Nemocnica Svet zdravia Svidník    Čas: 7.30 hod. 

VÝSTAVA OBRAZOV „APERITÍV“  
  Milan Paňko je predstaviteľom melancholického surrealizmus s prvkami 
symbolizmu. Rodák zo Svidníka vyštudoval strednú odbornú školu v Prešove a 
vysokú školu vyštudoval v Bratislave ako reštaurátor so zameraním na papier 
a fotografi u (VŠVU- AFAD). 
  Do svojich diel vkladá emócie, myšlienky, symboly. Inšpirujú ho všeobecne 
znalosti globálneho merítka, spoločnosť, fi lozofi a, psychológia, veda, mysticiz-
mus, starý umelecky majstri ale aj historické náboženstva a teológia. Niekedy 
nám jeho tvorba môže pripadať smutná, depresívna. Avšak jeho snahou je 
poukázať, že súčasťou života sú aj negatívne veci. 
  Výstavu obrazov „Aperitív“ si vo výstavných priestoroch POS záujemci môžu 
pozrieť od 16. decembra 2021 do 16. januára 2022. 

Kto daroval krv? 
  V stredu 8. decembra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svid-
níckej nemocnice darovať krv 46 bezpríspevkových darcov: 
  Matúš Hrebeňák (7), Lukáš Vaško (8), Radovan Remeta (8), Jana Hijová 
(prvodarca), Anna Zelinská (prvodarca), Marcela Mašlejová (prvodarca), 
Iveta Boguská (prvodarca), Monika Dovičáková (prvodarca), Ján Hlavinka 
(91), Valér Fedák (50), Emília Timanová (3), Peter Gič (35), Peter Franko 
(34), Terézia Piskoríková (prvodarca), Juraj Piskurik (22), Jana Burjaková 
(37), Marián Kasarda (13), Peter Kalinák (7), Mária Blanárová (3), Peter 
Kopča (63), Dávid Barvirčák (4), Patrik Pališin  (9), Dalibor Dudáš (25), Mi-
chal Vansa (17), Viliam Jachimovič (9), Patrícia Raková (20), Rastislav Jurč 
(3), Eva Vojtechovská (5), Gabriel Džalaj (8), Rastislav Jurč (12), Ivan Baláži 
(25), Slavomír Vaškanin (65), Mária Kánová (prvodarca), Peter Bačovčin 
(prvodarca), Denisa Želinská (2), Nikola Prokopovičová (2), Tiatiana Čižeková 
(3), Simona Režnická (prvodarca), Valér Simko (23), Stanislav Čabala (42), 
Tomáš Sabol (16), Marián Vatraľ (41), Milan Haňak (6), Gabriela Brožinová 
(8), Maroš Motyka (28), Ivan Paliga (2).  

Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 


