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  Zlí mu boli všetci a takmer so žiadnym vyjadrením či názorom 
nebol spokojný. Poslanec Ján Vook podrobil kritike a rôznym 
poznámkam takmer všetko, čo odznelo. Aj takto možno vnímať 
vystúpenia poslanca Jána Vooka na ostatnom zasadnutí Mest-
ského zastupiteľstva vo Svidníku, ktoré sa konalo v stredu 8. 
decembra.

Poslanec Ján Vook nešetril poznámkami nikoho, zlí mu boli všetci 

Faktická za faktickou 
  Diskusiu o navrhovanej štvrtej 
zmene tohtoročného rozpočtu mesta 
Svidník síce vynechal a nezapájal 
sa, no pri prerokúvaní návrhu viac-
ročného rozpočtu, vrátane návrhu 
rozpočtu mesta na budúci rok, už, 
ako sa hovorí, išiel naplno. 
  Paradoxne si však ako zámienku na 
množstvo faktických poznámok našiel 
v úvodných slovách primátorky Mar-
cely Ivančovej. Tá totiž na začiatku 
rozpravy k rozpočtu ocenila „inicia-
tívu Klubu poslancov za Svidník, 
iniciovali stretnutia, prichádzali s 
nápadmi a vlastnú sebaprezentá-
ciu vymenili za spoločný návrh. 
Chcem oceniť aj poslankyňu Si-
vákovú, ktorá prišla na pracovné 
stretnutie a myslím, že dostala 
odpovede na všetky otázky. 
  Pán poslanec Vook síce prišiel, 
no po desiatich minútach odišiel, 
neviem prečo. Ale dávam ruku k 
spolupráci aj poslancovi Vookovi. 
Ak to bude technicky možné, tie 
lampy na Jedľovku urobíme, hoci 
aj cez moje rozpočtové opatrenie, 
čo mi umožňujú právomoci.“ 
  Primátorka Marcela Ivančová tak 
reagovala na viackrát sa opakujúce 
návrhy poslanca Jána Vooka, aby 
mesto osvetlilo chodník v smere na 
Jedľovke. 

***
Ján Vook primátorke: 

„Nerozumiem preto, prečo 
na mňa útočíš, keď 

poukazujem na fakty“
  
  Na jej slová najprv zareagoval 
poslanec Ján Vook. „Oficiálnym 
stretnutím poslancov je Mestské 
zastupiteľstvo, nie nejaké stre-

távania,“ no a potom sa už k slovu 
dostal Ján Vook. „Ostal som hneď 
v úvode prekvapený, že primátorka 
rozprávala o mne. Chcem povedať, 
že keď sa riešila nemocnica, prišli 
sme na každé stretnutie, ktoré 
si zvolala, len tvoji poslanci tam 
chýbali. Z toho stretnutia, ktoré 
spomínaš, som odišiel po dvadsia-
tich minútach a ospravedlnil som 
sa pre iné pracovné povinnosti. 
Ale vy ste už pred tým pracovným 
stretnutím zavesili rozpočet na 
internet a hotovo,“ reagoval na 
slová primátorky Ján Vook a prešiel 
k rozpočtu, keď sa kriticky vyjadril k 
viacerým položkám, o čom sme písali 
na našich stránkach pred týždňom. 
  Spomeňme však predsa len naprí-
klad zimný štadión. „Je tam suma 1 
335 000 eur, no už teraz dávame do 
rozpočtu 150-tisíc na šatne a bude 
treba dávať ďalšie peniaze, naprí-
klad na rolbu a podobne. Sedem 
mesiacov ho musíme mať otvore-
ný. Koľko nás bude stáť réžia? Veď 
mesiac bude určite stáť 15-tisíc! Ja 
si myslím, že na to nebudeme mať. 
  Ďalej Zariadenie pre seniorov. Na 
1,5 milióna si sa ma pýtala, že čo 
keď to bude menej a zrazu teraz 
stojí 2,9 milióna eur. Ja si myslím, 
že je to celé prepísknuté. Nerozu-
miem preto, prečo na mňa útočíš, 
keď poukazujem na fakty,“ vyhlásil 
Ján Vook a jeho kritiku primátorka 
odmietla. 

***
Marcela Ivančová 

na adresu Jána Vooka: 
„Znovu veľký dramatický výkon“ 
  
  Podľa nej bol návrh rozpočtu zve-
rejnený 19. novembra a mohol ho 

pripomienkovať. 
 „Je prehnané tvrdenie, že na 
teba ja útočím. Keď kritizuješ, že 
mladí z mesta odchádzajú, daj 
recept, aby neodchádzali. Znovu 
veľký dramatický výkon,“ aj tieto 
slová adresovala poslancovi Vookovi 
primátorka Ivančová. „Čo sa týka 
útočnosti, stačí si pozrieť záznam 
z mestského zastupiteľstva, aby si 
pochopil, kto sa správa útočne,“ 
povedal Jánovi Vookovi Vladimír 
Kaliňák a pridal sa aj viceprimátor 
Michal Goriščák. 

***
Michal Goriščák a jeho reakcia 
na kritiku Sociálneho podniku: 

„My nie sme charitatívny podnik“  
 
 „Nepamätám si, aby sme my z 
Klubu pre Svidník, nepamätám 
si, aby sme my, poslanci z Klubu 
pre Svidník neboli na stretnutí k 
nemocnici. 
  A hovoríš, že Sociálny podnik fak-
turuje astronomické sumy. My nie 
sme charitatívny podnik. Nerobíme 
zadarmo. Je potrebné dosahovať 
zisk, aby mohol Sociálny podnik 
napredovať,“ takto viceprimátor, 
ktorý má na starosti už spomínaný 
Sociálny podnik mesta Svidník reago-

val na ďalšiu kritiku poslanca a vtedy 
sa začala nekonečná séria faktických 
poznámok. „Pán Goriščák, ja a ak-
ceptujem, nebudem sa vyjadrovať 
k tvojmu pôsobeniu v Sociálnom 
podniku, veď nevieme, čo tam si, 
my nevieme, čo koľko stojí, sama 
pani primátorka nevie, či si vedú-
ci, generálny, či čo?“ pýtal sa Ján 
Vook a v ďalšej faktickej poznámke 
pokračoval. 
  „My by sme ako Sociálny podnik 
mali byť lacnejší. Inak, chcem sa 
ťa opýtať: máš príjem v Sociálnom 
podniku? Si refundovaný cez úrad 
práce? Mne to príde tak, že sme 
niekomu dali prácu. Chodíš s foto-
aparátom v rukách a to je všetko,“ 
pýtal sa a komentoval Ján Vook. 
  „Áno, dali sme prácu desiatim ne-
zamestnaným ľuďom,“ odpovedala 
mu primátorka s tým, že mal prísť 
na predpoludňajšie valné zhromaž-
denie Sociálneho podniku a všetko 
by vedel. 
„Valná hromada si ty sama, ako 
štatutár mesta a nie my, poslanci. 
Čo my s tým máme? Ja som sa 
pýtal, aké je fi nančné plnenie pána 
Goriščáka? 
  Možno namiesto neho mohli byť 
prijatí dvaja ďalší zamestnanci 

  Poslanec Ján Vook na decembrovom zasadnutí mestského parlamentu 
nešetril nikoho. Zlí mu boli všetci a takmer so žiadnym vyjadrením či 
názorom nebol spokojný... 

  Primátorka Svidníka Marcela Ivančová kritiku poslanca Jána Vooka 
vo viacerých prípadoch rázne odmietla. Podľa nej išlo z jeho strany o 
veľký dramatický výkon... 

  Poslanec Peter Pilip viceprimátorovi Michalovi Goriščákovi položil 
niekoľko priamych otázok. Pýtal sa na jeho plat v riadení Sociálneho 
podniku mesta Svidník... 
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Poslanec Ján Vook nešetril poznámkami nikoho, zlí mu boli všetci 
a možno jeden by bol majster - 
odborník,“ oponoval poslanec Ján 
Vook, ktorého sa v súvislosti s valným 
zhromaždením Sociálneho podniku 
zastal poslanec Pavel Olejár. „Valné 
zhromaždenie je primátorka, úč-
tovnú uzávierku má schváliť MsZ 
a nie na takom stretnutí, ako bolo 
dnes predpoludním, ale len a len 
na MsZ.“ 

***
Peter Pilip: „Pán viceprimátor, 

si tam zamestnaný? 
Aký berieš plat?“ 

  K téme Sociálneho podniku sa pridal 
aj poslanec Peter Pilip, ktorý povedal, 
že otázky, ktoré už zazneli, ho tiež 
zaujímajú. „Pán viceprimátor, si 
tam zamestnaný? Aký berieš plat? 
Alebo to robíš zadarmo? 
  Nie je plat zamestnancov Soci-
álneho podniku vyšší ako plat za-
mestnancov Technických služieb? 
Zamestnanci z Technických slu-
žieb totiž hovoria, že robia za 800 
eur a že z 800 eur sa žiť nedá a majú 
pravdu. Z 800 eur sa žiť nedá,“ 
vyhlásil Peter Pilip a dostalo sa mu 
odpovedí od viceprimátora. „Nikto 
nespochybní, že Sociálny podnik 
je dobrá myšlienka, za ktorou už 
je vidieť reálne výsledky. Začínam 
mám pocit, že píšeme úspešný 
príbeh a niektorí ľudia to zbytočne 
začínajú spochybňovať. Sociálny 
podnik má desať zamestnancov, z 
toho sú deviati z úradu práce. 
  Netuším, aká je priemerná mzda 
na Technických službách, nemám 
na to dôvod. V Sociálnom podniku 
je podobná, ako zarábajú ľudia v 
rovnakom odvetví,“ odpovedal Mi-
chal Goriščák s tým, že kompenzácia 
miezd z úradu práce nie je neko-
nečná. „Kompenzačný príspevok 
za nejaký rok prestane chodiť a 
potom bude na vedení mesta, či 
si ich ponecháme alebo prijeme 
nových.“ 

***
Michal Goriščák a jeho slova 

Jánovi Vookovi: 
„Neklam, nezavádzaj 

a prestaň s urážaním poslancov“

  Potom už Michal Goriščák prešiel 
k svojmu pôsobeniu v Sociálnom 
podniku a reagoval aj na slová Jána 
Vooka, že pri všetkej úcte, ale pred-
sa len nemôže byť Michal Goriščák 
odborníkom na práce, ktoré Sociálny 
podnik robí. „Moje pôsobenie je o 
tom - ak chceme mať desať ľudí 
a robiť serióznu prácu, odborne, 
tak dvaja to nevedia, ale desiati 
to stíhajú, na budúci rok chceme 
zamestnať aj ženy, chceme sa 
pustiť aj do iných projektov, je to 
ako s úverom, ten úver treba zo-
brať, aby sme rozvíjali mesto. Nie 
som zamestnancom Sociálneho 
podniku, som skôr manažér, moja 
odmena je odmena poslanca plus 
odmena zástupcu primátora, čiže 
nemám žiadnu odmenu v Sociál-
nom podniku,“ vysvetlil Michal Go-
riščák a Jánovi Vookovi ešte povedal: 
„Neklam, nezavádzaj a prestaň s 
urážaním poslancov. Ja robím, čo 
treba, samozrejme, že ich neučím 
odborné roboty, máme prijatého 
odborného zamestnanca, ktorý 
je garantom Sociálneho podniku. 
  A hovoríš, že celý chodím s tele-
fónom a fotím. Vieš prečo? Lebo 
potom príde taký poslanec, ako si 
ty a budeš sa vyzvedať, koľko išlo 
obrubníkov, koľko asfaltu, no a ja 
si fotím všetky postupy, aby som 
ti to ukázal.“ 
  Ján Vook potom znovu zopakoval, 
že ceny prác Sociálneho podniku 
musia byť nižšie a podľa neho sa na 
to sťažujú miestni podnikatelia. 
  Jeho ďalšie poznámky, ktoré si sku-
točne každý môže pozrieť a vypočuť 
z videozáznamu zo zastupiteľstva, 
komentovala primátorka: 
  „Váž slová. Odmietam krimina-
lizovanie kohokoľvek, odmietam 

ponižovanie poslancov.“ 

***
Marcela Ivančová: 

„Ja si vyprosujem, aby 
si takto bohapusto táral“

  
  Keď Ján Vook požiadal o ďalšiu 
faktickú poznámku, primátorka, 
zareagovala, že trinásta a Ján Vook 
utrúsil. „Aj keby ich bolo 50.“ 
  Jeho ďalšie slová primátorka ohod-
notial podobne než viackrát predtým. 
„Úžasný herecký dramatický vý-
kon. Ja si vyprosujem, aby si takto 
bohapusto táral.“
 Vo svojej dvanástej faktickej po-
známke sa Jána Vooka znovu zastal 
poslanec Pavel Olejár a vrátil sa na 
začiatok rozpravy, keď primátorke 
povedal: „Ty nemôžeš vyčítať 
poslancovi, že nebol na nejakom 
stretnutí, povinnosť poslanca je 
byť na MsZ. To, čo vyčítaš nám, tak 
skús sa najprv pozrieť do zrkadla.“ 

***
Jozef Poperník: „Je tu človek, 

ktorý si myslí, 
že iba on má pravdu“

 
 Záver rozpravy patril poslancovi 
Jozefovi Poperníkovi, no nie úplne. 
„Je tu človek, ktorý si myslí, že iba 
on má pravdu, že iba jeho názor je 
pravdivý. Každý by si mal povedať, 
či chce prispievať k rozvoju mesta 
alebo iba tárať, trepať.“ 
  Trinástou faktickou poznámkou re-
agoval Pavel Olejár a štrnástou Ján 
Vook. „Mne nie je jedno, čo sa deje 
v meste, preto sa pýtam.“ 
  Primátorka Marcela Ivančová ná-
sledne rozpravu k rozpočtu po dvoch 
hodinách a dvadsiatich minútach 
ukončila. 

Katarína Siváková: „Vyprosím si, 
pán kolega Vook, aby si tu 

po mne po hlasovaní vykrikoval“
  
  Po odhlasovaní a schválení rozpočtu 
zrazu Ján Vook poslankyni Kataríne 
Sivákovej pri vypnutom mikrofóne 
vykríkol: „A prečo si hlasovala za, 
keď si hovorila, že budeš proti!“ 
  Toto však Katarína Siváková rázne 
odmietla, no keďže bola rozprava 
ukončená, tak až v úvode svoje vy-
stúpenia k ďalšiemu bodu programu, 
ktorým bolo navrhované predĺženie 
alebo zrušenie zmluvy o pozemku na 
Goldbergerovej ulici pre spoločnosť 
W-Market, s.r.o., Prešov. 
  „Vrátim sa ešte k rozpočtu, lebo 
tu mám ešte nejaké resty, vyprosím 
si, pán kolega Vook, aby si tu po 
mne po hlasovaní vykrikoval, že 
som hovorila, že budem hlasovať 
proti. Nikdy som nepovedala, že 
budem hlasovať proti rozpočtu. 
Mala som otázky, položila som ich 
a dostala som odpovede. 
  Naozaj si vyprosím si, aby si tu 
takto po mne vykrikoval. Ani môj 
manžel doma po mne tak nekri-
čí. A keď už sa takto správaš ku 
kolegom poslancom mužom, tak 
ber do úvahy, že som medzi vami 
jediná žena, tak aspoň ku mne by 
si sa mohol správať normálne. 
No a teraz prejdem k vám, pán 
Majdák....“ poslankyňa Katarína 
Siváková si takto nenechala páčiť 
poznámky poslanca Jána Vooka a 
prešla k téme, ktorú mal poslanecký 
zbor aktuálne pred sebou. Počas 
rozpravy k spomínanému pozemku 
sa k rozpočtu Ján Vook vrátil ešte 
raz a poslankyni Kataríne Sivákovej 
povedal: „ Sme politici, správajme 
sa ako politici, sme v ringu.“ 

(ps)

Poslanec Ján Vook povedal aj to, že viceprimátor Michal Goriščák 
nemôže byť odborníkom na práce, ktoré Sociálny podnik robí. A ceny 
prác Sociálneho podniku musia byť nižšie. Sťažujú sa vraj podnikatelia

Viceprimátor Michal Goriščák povedal poslancovi Jánovi Vookovi, aby 
prestal klamať, nezavádzal a prestal urážať poslancov...   
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  Poslanci Národnej rady schválili reformu nemocníc. Tie sa tak 
rozdelia na viacero úrovní. Prvé reálne zmeny v praxi by mali 
ľudia pocítiť v nemocniciach v roku 2024. Podľa rezortu zdravot-
níctva ide o najväčšiu reformu za posledných 17 rokov. Dotkne 
sa aj nášho regiónu, keďže Nemocnica arm. gen. L. Svobodu vo 
Svidníku by sa mala stať nemocnicou najnižšej prvej kategórie, 
teda tzv. komunitnou nemocnicou bez akútnych lôžok. Minister-
stvo však nové zoznamy nemocníc ofi ciálne nezverejnilo.

Národná rada schválila reformu nemocníc - čo bude s tou svidníckou?

  Podľa slov ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského by reforma mala 
priniesť menej zbytočných úmrtí, viac zachránených životov, kvalitnejšie 
podmienky na prácu zdravotníkom a ich zastabilizovanie. V pléne Národnej 
rady SR ju podporilo 76 poslancov zo 146 prítomných. Proti bolo 68 poslancov 
a dvaja sa zdržali. Za zákon okrem opozície nehlasovalo celé vládne hnutie 
Sme rodina.
  Úrovne nemocníc, programov a medicínskych služieb budú po novom rozde-
lené do kategórií a označené ako V. úroveň, IV. úroveň, III. úroveň, II. úroveň 
a I. úroveň. Pričom V. úroveň predstavuje najvyššiu a I. najnižšiu úroveň. V 
zmysle novely rezort zdravotníctva kategorizáciou ustanoví programový profi l 
pre každú úroveň, spôsob určenia medicínskej služby a zoznam služieb, pre 
každú službu by mal stanoviť zaradenie do medicínskeho programu, ale aj úro-
veň medicínskej služby a označenie, či je povinná, nepovinná alebo doplnková.
   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) viackrát zdôraznilo, že sa žiadna nemocni-
ca rušiť nebude. Lôžka, ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, sa budú 
transformovať v horizonte niekoľkých rokov na základe analýz a dát na iný 
typ starostlivosti, ktorá mnohým pacientom chýba, a preto sa ťažko vracajú 
do svojho normálneho života. 
  Optimalizácia siete nemocníc je súčasťou rozsiahlejšieho balíka reforiem, 
ktoré budú nasledovať. Sú na ňu naviazané historicky najväčšie investičné 
prostriedky vo výške jednej miliardy eur.
  V spolupráci s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR v 
priebehu roku 2022 prijme ministerstvo novú sieť záchrannej zdravotnej služby 
(ZZS) naviazanú na novú optimálnu sieť nemocníc. Ministerstvo zdravotníctva 
v roku 2022 príjme novú defi níciu neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktorá 
určí okruh oprávnených užívateľov záchrannej zdravotnej služby. 
  Cieľom je využitie ZZS práve na opodstatnené zásahy, keď sú pacienti v 
priamom ohrození života, čím sa zvýši dostupnosť ZZS a efektívne využijú 
zdroje. Súčasťou týchto reforiem bude aj defi nícia poskytovania urgentnej sta-

rostlivosti v rámci nemocníc v nadväznosti na prijatú optimálnu sieť nemocníc.
  Nová, tzv. koncová sieť nemocníc, má platiť od roku 2024. Dovtedy, dá sa 
povedať, stále žije aj nádej pre svidnícku nemocnicu. Protesty za jej trans-
formáciu na tzv. komunitnú nemocnicu nezabrali. Nepomohla petícia, rôzne 
rokovania, stretnutia a ani predseda Národnej rady SR Boris Kollár. Ten síce, 
ako sľúbil, spolu so svojimi poslancami reformu nepodporil, no tá prešla tak 
či onak. Sľub, ktorý dal aj počas návštevy Svidníka v októbri, tak Boris Kollár 
splnil, no schváleniu reformy nemocníc nezabránil.
  Nasledujúce mesiace ukážu, ako sa bude situácia v zdravotníctve vyvíjať a 
postupne bude jasné, či má svidnícka nemocnica vo svojej súčasnej podobe 
ešte šancu ostať ako nemocnica aj s akútnymi lôžkami alebo sa skutočne 
zmení na tzv. komunitnú nemocnicu, ktoré majú poskytovať len následnú 
dlhodobú či rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť. 
  Rozsah ambulantných služieb však má ostať zachovaný, no v praxi by to 
malo znamenať, že záchranky už pacientov nebudú privážať do svidníckej 
nemocnice, ale do inej najbližšej, zrejme bardejovskej. Či sa tak naozaj stane, 
dnes ešte nevie povedať nikto. Aktivity smerujúce k zachovaniu súčasného 
rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti vo svidníckej nemocnici preto 
podľa názoru mnohých nesmú ustáť. 

 (ps)

Protesty za tzv. komunitnú nemocnicu nezabrali. Nepomohla petícia, 
rôzne rokovania, stretnutia a ani predseda NR SR Boris Kollár   

Milí čitatelia,

  držíte v rukách posledné tohtoročné vydanie no-
vín. Na sklonku roka sa Vám, milí čitatelia, chcem 
úprimne poďakovať, že ste nám ostali verní. 
Že aj napriek ťažkej dobe ste si našli čas a svoje 
kroky ste si namierili do novinových stánkov a 
súkromných predajcov, aby ste si kúpili naše - 
vaše noviny.

  Zostali ste vernými čitateľmi a tým dokazujete, 
aká dôležitá je pre Vás informovanosť a že ste 
stále „hladní“ po aktuálnych informáciách a rôz-
nych životných príbehoch. Lebo okrem politického 
diania v regióne mozaiku novín týždeň čo týždeň 
dotvárajú práve ľudské príbehy a osudy.

  Život pod historickou Duklou sa nezastavil ani 
počas ťažkých dní pandémie, kedy vírus zasia-
hol do osobných životov i podnikania v regióne. 
Ovplyvnil a menil celé dianie. 
  Aj napriek tomu sme však boli neraz svedkami 
toho, že naši obyvatelia pod Duklou nemajú 
pandémiu v duši. Že majú dobré srdce a sú vždy 
ochotní pomôcť a zomknúť sa pre dobrú vec. 
Neraz sme dokázali, akí súcitní a obetaví vieme 
byť. Ako nás zblíži nešťastie a ako vieme bojovať 
proti zlu.

  Na sklonku roka a na prahu toho nového, ktorý 

čochvíľa privítame, Vám chcem, milí čitatelia, zaželať 
najmä pevné zdravie. Pretože slová, ak nejde o život 
- nejde o nič, majú svoj význam a zdravie je čím ďalej 
tým viac cennejšie. 

  Chcem Vám zaželať, aby bol pre Vás nový rok 
rokom nových príležitosti. Aby sa Vám darilo v súk-
romnom i pracovnom živote. Aby ste sa chytili každej 
novej výzvy, ktorá bude pred Vami. Aby Vás životom 
sprevádzalo šťastie odeté do akejkoľvek formy. Aby 
ste sa v živote stretávali iba s peknými slovami, ktoré 
pohladia Vašu dušu.

  Nuž a v neposlednom rade Vám, milí čitatelia, ešte raz 
z úprimného srdca tisíckrát ďakujeme za Vašu priazeň. 
Naše noviny sa už dvadsiaty rok stali neoddeliteľnou 
súčasťou Vašich domácností.

  Pred nami je rok, v ktorom budeme spomínať aj na to, 
čo sa dialo a o čom sme písali pred dvadsiatimi rokmi, 
teda v roku 2002. A ja si z hĺbky duše želám, aby bol 
jednoducho krásny. Aby stránky novín boli naplnené 
úspešnými príbehmi nielen zo života samosprávy, ale 
najmä úspešnými príbehmi našich šikovných ľudí.

  Katarína Siváková,
šéfredaktorka týždenníka 

Podduklianske novinky 
a poslankyňa mesta Svidník
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  V lete sa rozbiehali, keďže Turistické informačné centrum akurát 
otvorili, no teraz v zime to majú voľnejšie. Prišli tak s nápadom, 
ktorý dáva infocentru zmysel aj v zime. Z pohodlia domova 
ich môžete virtuálne navštíviť a navyše aj potešiť blízkych či 
priateľov.

Vianočné darčeky ponúka aj svidnícke Turistické informačné centrum 

  Nazvali ho lockdownový eshop, keďže ho spustili v prvý deň núdzového 
stavu po tom, keď našli spôsob ako fungovať. „Rozmýšľali sme, ako turis-
tické informačné centrum nechať 
živé aj počas núdzového stavu, 
aj počas toho, ako ľudia bežne 
nemôžu vychádzať von,“ ozrej-
mila PR manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová.
  Prísne pravidlá súvisiace s opatre-
niami v boji proti pandémii prinútili 
aj toto svidnícke infocentrum k ino-
váciám. No a lockdownový eshop k 
nim jednoznačne patrí. V časoch, v 
ktorých žijeme, prispôsobili ponuku. 
  Zakúpiť si môžete netradičné via-
nočné darčeky, všetky, samozrejme, 
s motívom Svidníka. „Napríklad 
kuchynský balíček, set pre ra-
dosť, balíček máme aj preňho 
- plecháčik, smaltovaný hrnček 
a podpivník, ale aj pre ňu
- taška, perník a kľúčenka,“ vysvetlila nám Gabriela Manduľová z Turistic-
kého informačného centra vo Svidníku. Napríklad aj netradičnú multifunkčnú 
šatku si môžete dať zabaliť do rovnako netradičnej tašky so svidníckou tra-
dičnou výšivkou. Všetko je tak späté s mestom a regiónom. 

  Rovnako napríklad aj prezenty vhodné ako darčeky pre najmenších. Aj uni-
kátnu omaľovánku vytvorili samotné deti. „Oni nevedeli, čo z toho bude, ale 
vzniklo z toho toto. V omaľovánke sú tradičné pamiatky ako pamätník, 
tanky, Dukla, chrámy, generál Svoboda, skanzen, lietadlo a podobne.“ 
  Vzdelávacia a unikátna je i prvá kartičková hra o meste, a to všetko preto, 
aby boli, ako sami hovoria, iní. „Aby sme sa v tých príjemných veciach 
odlišovali. Región pod Duklou je mimoriadne bohatý na históriu a akákoľ-
vek forma propagácie je užitočná,“ podotkla PR manažérka mesta Svidník 

Kristína Tchirová.
Pripravené darčekové sety 
nie sú záväzné. Vybrať sa dá 
čokoľvek z ponuky a už prvé 
objednávky svedčia, že ľudia 
majú kreativitu. „Už bolo pár 
objednávok, kde si ľudia 
vyskladali na mieru svoj 
vlastný balíček. Množstvo 
balíkov už poputovalo aj 
do zahraničia, ale vždy sa 
nájde niekto, kto si to kúpi 
pre seba, pre rodičov, pre 
známych a tak podobne,“ 
dodala ešte Gabriela Man-
duľová zo svidníckeho Turis-
tického informačného centra.
    Dodajme, že ich ponu-
ku darčekov a darčekových 

predmetov si môžete pozrieť na facebookovom profi le Turistického infor-
mačného centra Svidník, kde nájdete aj kontakty a podrobnosti o tom, ako si 
jednotlivé darčeky objednať. 

 (ps)

Pripravené darčekové sety nie sú záväzné. Vybrať a zabaliť 
si môžete dať čokoľvek...

Gabriela Manduľová zo svidníckeho Turistického informačného centra hovorí, už mali 
zopár objednávok, kde si ľudia vyskladali na mieru svoj balíček... 

OZNAM
  Najbližšie vydanie týždenníka 

Podduklianske novinky 

vyjde 4. januára 2022. 

  Ak máte záujem objednať si 

ročné predplatné týždenníka, 

môžete tak urobiť 

na mailovej adrese 

redakcia@podduklianskenovinky.sk 

alebo na tel. čísle

 0918 688 004. 

Noviny si môžete objednať 

aj priamo v redakcii.

Ročné predplatné je 25 eur.
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  Narodil sa síce vo Svidníku, no celé detstvo strávil vo Vápeníku. 
Tam ho, ako sám hovorí, starí rodičia viedli k pracovitosti. Jeho 
prvá platená brigáda bola na družstve, keď chodil s kravami na 
pole a neskôr brigádoval ako barman. Viktor Riško strávil za 
barom celú strednú a skoro aj vysokú školu. „Boli to náročné 
a nevyspaté víkendy,“ spomína aj dnes Svidníčan, ktorý počas 
letných prázdnin chodieval pracovať do Írska, za čo ďakuje dob-
rému priateľovi Rudovi Šoltésovi, ktorý mu tam vytvoril zázemie.

Svetový príbeh podnikateľa a politika Tomáša Baťu očaril Svidníčana Viktora Riška 
Od družstva vo Vápeníku, cez bar a Írsko až po politické kampane 

  Náš rozhovor s Viktorom Riškom, 
rodákom zo Svidníka a žijúcim v 
Bratislave, sme začali práve obdo-
bím štúdia, o ktorom sám hovorí, že 
naň spomína veľmi rád a každému 
mladému odporúča stráviť nejaký čas 
v zahraničí. „Každému to pomôže, 
aby sa lepšie spoznal a zistil, čomu 
sa chce v živote venovať.“ 
  Viktor Riško popri tejto práci vždy 
organizoval aj nejaké podujatia či už 
kultúrne, športové, vzdelávacie alebo 
politické, ako napríklad mítingy v tom 
čase prezidentského kandidáta An-
dreja Kisku. Po absolvovaní vysokej 
školy začal pracovať v spoločnosti 
GAS Família a po 3 mesiacoch odišiel 
realizovať sa do hlavného mesta.

 Čím ste si teda v Bratislave prešli? 
Aké boli vaše pôsobiská?
 „Začiatky v Bratislave neboli jednodu-
ché. Nemal som tu žiadne zázemie. 
Nepoznal som mesto, ani ľudí. Pa-
radoxne som pracoval ako event 
manažér, čo si vyžaduje vynikajúcu 
znalosť prostredia. Na tejto pozícii 
som vydržal rok. Je to tvrdý job, no na 
druhej strane výborná škola na zvlád-
nutie krízových situácií a organizácie 
práce. Potom som začal pracovať 
v Raiff eisen banke a odtiaľ som po 
2 rokoch prestúpil na marketingové 
oddelenie do Tatra banky. 
  Po 4 rokoch v tejto spoločnosti som 
dal výpoveď a rozhodol sa podnikať. 
Napriek všetkým predsudkom, ktoré 
zvyknú byť voči Bratislave, mám z 
nášho hlavného mesta len tie najlep-

šie pocity. Je to také malé veľkomesto 
s pestrou ponukou možností a príle-
žitostí. Dnes tu žijem s priateľkou, 
rodenou Bratislavčankou, ktorej sa 
mimochodom veľmi páči práve vo 
Svidníku, robím čo ma baví a máme 
ešte aj psa (úsmev).“ 

  Začali ste podnikať, tak prezraďte, 
čomu sa venujete?
  „Aktuálne pôsobím v Bratislave, ale 
moje aktivity sú Československé. To 
znamená, že mám klientov v Česku 
a na Slovensku. Venujem sa politic-
kým kampaniam a kampaniam pre 
komerčných klientov. Okrem toho 
rozbiehame s kolegom aj startup v 
oblasti recyklácie - konkrétne spra-
covanie opadaného lístia a následne 
výroby papiera.“ 

  Priatelia a vďaka Facebooku aj 
mnohí iní vás vnímajú ako šíriteľa 
baťovskej myšlienky. O čom vlast-
ne je príbeh tohto obchodníka a 
politika?
  „Príbeh Tomáša Baťu je svetový 
fenomén. Ako muž inšpiruje človeka 
po osobnej stránke, ako obchodník v 
tej pracovnej a ako starosta Zlína po 
tej verejnej. Asi každý si v tom nájde 
niečo svoje, no mňa najviac zaujala 
jeho myšlienka, že pri svojej práci 
som nechcel vybudovať podnik, ale 
človeka. Preto vnímam jeho fi lozofi u 
najviac v zmysle sebapoznania a 
sebabudovania.“ 

  Čím vás teda príbeh Tomáša Baťu 

inšpiruje?
  „Inšpiruje ma hlavne tým, že nejde 
o rozprávku spred 100 rokov, ale o 
skutočný príbeh, skutočného človeka 
z nášho prostredia, ktorý je svetový a 
nadčasový. Jeho odkaz je trvalý. Spo-
číva práve v hodnotách a tie sú večné. 
Vylepšujú sa stroje a technológie, 
ale hodnoty sú trvalé. Vždy sa veľmi 
poteším, keď spoznám úspešného 
podnikateľa, ktorý vedie fi rmu práve 
v duchu baťovských hodnôt.“ 

  Ako sa teda myšlienkam Tomáša 
Baťu venujete. Čo všetko zahŕňajú 
vaše aktivity?
  „Baťovi som sa začal venovať ešte 
na vysokej škole. Organizoval som 
prednášky pre študentov a neskôr pre 
fi rmy. Dokonca som mal tú možnosť 
žiť skoro 2 roky v Zlíne, priamo vo vile 
Tomáša Baťu. A to celkom sám. Bolo 
to magické. Vtedy som spolupracoval 
s Nadáciou Tomáša Baťu. 
  Realizovali sme školenia, prednášky, 
sympózia, vydávali sme knihy a rôzne 
iné PR aktivity šíriace odkaz Tomáša 
Baťu. Za túto príležitosť som veľmi 
vďačný riaditeľovi nadácie pánovi 

Pavlovi Velevovi. Bolo to veľmi in-
špiratívne obdobie a vždy sa rád do 
tohto moderného mesta na Morave 
vraciam. Inak, Morava je úžasný re-
gión a mám pocit, že hodnotovo veľmi 
blízky nám východniarom.“ 

  Pri myšlienkach a odkazoch 
Tomáša Baťu ste ostali aj po 
skončení spolupráce s Nadáciou 
Tomáša Baťu...
  „Po ukončení spolupráce s Nadáciou 
Tomáša Baťu som smeroval pracovné 
aktivity už k vlastným projektom a 
aplikoval do nich baťovské princípy.     
  A čo sa týka baťovských aktivít, tak 
je to v súčasnosti vydanie inšpiratív-
neho románu „Som Baťa, dokážem 
to!,“ ktorého autorom je Jozef Banáš.“ 

  Spomínate Jozefa Banáša, tak 
schválne, ako ste sa k spolupráci s 
týmto spisovateľom dostali?
  „Jozefa Banáša poznám už dlhší 
čas. Asi pred 10 rokmi som mu or-
ganizoval besedy s jeho čitateľmi po 
východnom Slovensku. Pred dvomi 
rokmi som ho oslovil, či by po úspe-
chu s knihou o Štefánikovi nenapísal 

Prijatie na pôde parlamentu... 

Svidníčan Viktor Riško 
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Svetový príbeh podnikateľa a politika Tomáša Baťu očaril Svidníčana Viktora Riška 
ďalší inšpiratívny román, a to o Tomá-
šovi Baťovi. Myšlienka sa mu zapáčila 
a dnes je kniha na svete, aktuálne na 
popredných miestach v predajnosti. 
  Mali sme v pláne aj prezentáciu knihy 
s podpisovou akciou vo Svidníku a v 
Stropkove, no, bohužiaľ, kvôli aktuál-
nym opatreniam sme boli nútení akcie 
presunúť, kým sa situácia nezlepší. 
Snáď na jar bude už situácia lepšia a 
čitatelia z nášho kraja sa s ním budú 
môcť stretnúť aj osobne.“ 

  Čo už máte na svojom spoločnom 
konte?
  „Na spoločnom konte máme veľa 
chladných momentov. Chodievame 
totiž spoločne otužovať každú nede-
ľu. Vedieme inšpiratívne diskusie na 
rôzne témy, prevažne politické. A po 
pracovnej stránke sa chystáme vydať 
aj motivačný diár. 
  Musím povedať, že elán a chuť do 
života, ktoré v sebe Jožo má, sú fas-
cinujúce. Aktívne športovať, cestovať 
a rozbiehať nové pracovné projekty, 
je v jeho veku obdivuhodné. Ako rád 
zvykne hovorievať, on nevstáva na 
budík, ale na nadšenie. Myslím si, že 
je to všetko v hlave.“ 

  Nedávno ste práve spolu s Jo-
zefom Banášom rozdali knihy o 
Tomášovi Baťovi poslancom Ná-
rodnej rady. Prečo? Aký význam v 
tom vidíte?
  „Rozmýšľali sme, ako by sme vedeli 
verejnosti v týchto zložitých časoch 
podať aspoň trošku nádeje. Rozhodli 
sme teda podarovať nový román o To-
mášovi Baťovi vedúcim osobnostiam 
štátu, našim poslancom, ktorí majú 
mandát rozhodovať o napredovaní, 
stave a atmosfére v našej republike. 
  Nech im príbeh morálneho muža s 
víziou, slúži ako inšpirácia robiť také 
rozhodnutia, ktoré povedú k lepšiemu 
životu nám všetkým. Na pôde parla-
mentu nás osobne prijal predseda 
parlamentu Boris Kollár, ktorému 
sme osobne odovzdali knihu a zhruba 
hodinu diskutovali nielen o Baťovi, ale 
aj aktuálnej situácií. 
  Išlo o veľmi príjemný rozhovor a v 
duchu baťovského hesla „Náš zá-
kazník, náš pán.“ sme navrhli pánovi 
predsedovi, aby v budove parlamentu 
visel nápis „Náš občan, náš pán.“, tak 
uvidíme, snáď jedného dňa...“ 

  Čo z tej knihy o Tomášovi Baťovi 
by si naši slovenskí politici mali zo-
brať z tých baťovských myšlienok?
  „Hlavná myšlienka baťovského pod-
nikania spočíva v „službe.“ V službe 
zákazníkovi. 
  V politickom ponímaní by malo ísť 
o službu verejnosti. Na prvom mieste 
by mal byť občan a jeho potreby po 
kvalitnom živote v tomto štáte a nie 

mocenské chúťky politických ego-
maniakov.“ 

  Venujete sa aj politickým kampa-
niam. O čom to celé podľa vás je?
  „Politické kampane sú hlavne o 
dátach a emóciách. Základom úspeš-
nej kampane je kvalitný prieskum, 
ktorý nám napovie, aké sú potreby 
a očakávania voličov. A podľa toho 
sa následne pripraví kampaňová 
komunikácia. 
  Bohužiaľ, v poslednej dobe sme 
svedkami, že ide o emócie plné ne-
návisti a šírenia strachu. Nečudujem 

sa, pretože práve ten, kto vyvoláva 
strach, získava kontrolu a následne 
dokáže manipulovať vo svoj pro-
spech. Pracuje sa tu s psychológiou 
človeka a potreba strachu patrí medzi 
základne živočíšne pudy. S touto 
stratégiou sa však ja osobne nesto-
tožňujem. Uprednostňujem etických a 
transparentných kandidátov s jasnou 
víziou, ktorí dokážu voličov nadchnúť 
a nie vystrašiť. 
  Ako povedal Antoine de Saint-
-Exupéry, autor Malého Princa, ak 
chcete od ľudí, aby vám postavili loď, 
neposielajte ich do lesa po drevo, ale 
vzbuďte v nich túžbu po šírom mori. 
A na takéhoto kandidáta s pozitívnou 
víziou, ktorý dokáže nadchnúť, stále 
čakám a bude mi veľkou cťou mu robiť 
jedného dňa kampaň.“ 

  Schválne, ako vidíte s odstupom 
pár rokov svoje rodné mesto Svid-
ník - z toho politického i ľudského 
hľadiska?
  „Svidník je krásne, prírodné mesto 
s potenciálom pre 20 000 obyvateľov. 

  Bohužiaľ, nenapre-
duje. Ak je dnes v roku 
2021 stále ústrednou 
témou cesta, tak je 
to veľmi smutné. Vy-
hovárame sa, že tu 
nemáme investorov. 
Ja tvrdím, že našimi 
najdôležitejšími in-
vestormi sú práve od-
vážni a pracovití pod-
nikatelia, ktorí doma 
pôsobia a vytvárajú 
pracovné miesta. 
  Práve títo ľudia by 
mali cítiť najväčšiu 
podporu od mesta a 
štátu, aby tu mohli re-
alizovať svoje smelé 
plány a sny. Nechcem 
byť pesimista, ale 
krivka počtu obyva-

teľstva sa rapídne znižuje. A bojím sa, 
že týmto tempom sa z mesta Svidník 
stane o 10 rokov „skanzen Svidník.“ 
  Síce krásna príroda, ale bez ľudí 
a atmosféry. Hlavnou témou mesta 
by malo teda byť zvýšenie atraktivity 
života pre súčasných a budúcich 
občanov. 
  Verím, že sa to dosiahnuť dá a to ob-
zvlášť dnes, keď nám doba umožňuje 
pracovať aj z domu. Aj ja uvažujem o 
tom, že sa tu vrátim a začnem odtiaľto 
pracovať. Dokonca si to vie predstaviť 
aj moja „Bratislavčanka“. Z nášho 
mesta resp. okresu pochádza veľa 
šikovných a talentovaných ľudí, ktorí 
sa uplatnili či už v podnikaní, športe 
alebo kultúre. Pôsobia na medziná-
rodnej úrovni a dosahujú mimoriadne 
úspechy. 
  Asi to bude tvrdou históriou, ktorá je v 
našej zemi, že je v nás DNA odvážne 
sa prebiť za každú cenu a byť úspeš-
ný. Preto verím, že potenciál v nás je, 
no chýba nám pozitívny líder s víziou.“ 
   
  Má vôbec v takom malom meste 

podľa vás priestor politika?
  „Politika svoje miesto v našom 
meste má. Musia tu byť ľudia, ktorým 
úprimne záleží na veciach verejných 
a kvalitnom živote nás všetkých. 
  Nemalo by ísť však o politiku, ktorá 
nás rozdeľuje, ale spája. Svidník 
sa vyľudňuje, stráca na atraktivite, 
nerozvíja sa a ísť proti sebe nemá 
zmysel. 
  Práve naopak. Verím, že v nad-
chádzajúcich komunálnych voľbách 
kandidáti ponúknu konkrétnu víziu, 
ktorá nebude obsahovať len opravy 
chodníkov, ciest, výsadby stromčekov 
a ďalších hygienických faktorov, ktoré 
v meste musia byť, ale konkrétne a 
smelé plány, ktoré konečne pozdvih-
nú úroveň mesta a vrátia mu energiu, 
ktorú si pamätám z detstva. 
  Uvedomujem si, že realizácia takejto 
koncepcie trvá minimálne jednu deká-
du, ale ani Baťa nevybudoval svoju 
fi rmu z večera do rána. Je to proces 
a je najvyšší čas pustiť sa do práce.“ 

  Aké máte plány, ciele či sny?
 „Mám v pláne sa aj naďalej venovať 
marketingu a veciam verejným. 
 Zaujímajú ma témy, ktoré inšpirujú, 
sú zážitkom a vyvolávajú v ľuďoch 
pozitívne emócie. Tomuto smerujem 
všetky svoje aktivity, ktoré verím, že 
sa jedného dňa stretnú v jednom 
bode, ale o tom ešte hovoriť verejne 
nechcem. 
  Nie je to, samozrejme, iba o mne, 
ale o všetkých ľuďoch, ktorí v daných 
etapách do môjho života prišli a som 
im za to veľmi vďačný, že mi vždy boli 
nápomocní. 
  Preto prajem všetkým Svidníčanom 
a Svidníčankám, aby boli aktívni, 
zvedaví a mali odvahu meniť svoje 
myšlienky v činy.  Ako hovorieval To-
máša Baťa: „Ak pochybujete o svojej 
schopnosti niečo vykonať, pustite sa 
do toho!“               

                       (ps)

Pri tarane s priateľkou Miškou

Otužovanie s Jozefom Banášom 
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  Maketu dreveného chrámu v Ladomirovej od Jána Biroša 
vydražili za 600 eur! Písali sme o tom na našich stránkach už 
minulý týždeň. Maketa dreveného chrámu sv. Michala archanjela 
z Ladomirovej, ktorú vyrobil svidnícky dopravný policajt Ján 
Biroš, tak má svojho nového majiteľa. 

Jozef Ilečko za maketu dreveného chrámu od Jána Biroša zaplatil viac 
Vďačnosť Jaroslava Mikitku patrí všetkým 

  Stal sa ním Svidníčan Jozef Ilečko. Unikátnu maketu drevenej perly seve-
rovýchodného Slovenska získal za 600 eur.
  Nekúpil ju však len tak, ale preto, aby pomohol inému. Dopravný policajt Ján 
Biroš z Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajné-
ho zboru SR vo Svidníku drevenú maketu dreveného chrámu v Ladomirovej 
vyrábal tri mesiace. Keď ju dokončil, rozhodol sa, že by ju chcel vydražiť a 
výťažok z dražby venovať niekomu, komu sa peniaze zíde. 
  Oslovil nás v redakcii, a tak sa unikátna maketa od štvrtku 9. do nedele 
12. decembra dražila na facebookovom profi le šéfredaktorky Podduklian-
skych 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. 
V uplynulú stredu sme sa so všetkými zainteresovanými, ako sa hovorí, streli 
pri Turistickom informačnom centre vo Svidníku. Práve v jeho priestoroch bola 
maketa dreveného chrámu vystavená. 
  Prišiel dopravný policajt Ján Biroš, prišiel úspešný dražiteľ Jozef Ilečko, 
šéfredaktorka Podduklianskych noviniek a mestská 
poslankyňa Katarína Siváková, ale, samozrejme, aj 
samotný Jaroslav Mikitka spolu s manželkou. „Keď 
som dnes videla ženu, ktorá sa s takou láskou 
stará o svojho manžela, vyhŕkli mi slzy. Videla som 
ženu, nesmierne obetavú, ktorá svojho manžela učí 
všetko od základov ako malé dieťa. Samozrejme, 
aj za pomoci odborníkov. A popritom sa stará o 
rodinu. Je predvianočný čas. Ľudia sú možno k 
sebe o čosi milší ako inokedy, ale nemalo by to tak 
byť iba v tomto čase. Vianoce v duši by sme mali 

mať každý deň. A sama sa priznám, že si niekedy pohundrem, ale keď 
vidím, aké osudy majú ľudia na tomto svete, som radšej ticho a vďačná 
za všetko, čo mám. 
  Zvyknem totiž vravievať, že život je veľmi krehký. Zmeniť sa môže 
kedykoľvek a doslova od základov,“ povedala Katarína Siváková po tom, 
čo aj ju veľmi milo zaskočil úspešný dražiteľ makety dreveného chrámu Jozef 
Ilečko. „Rozhodol som sa, že nedám len tých 600 eur, za ktoré som cerkov 
vydražil, ale pridám ďalších štyristo eur a bude tak rovných tisíc eur,“ 
povedal Jozef Ilečko. „Všetko je vecou názoru, nie vždy ide o peniaze, 
ale o to dobro. V kraji pod Duklou sa vždy nájdu ľudia s veľkým srdcom, 
ktorí myslia na iných. Na tých ľudí, na ktorých možno nemyslí štát. Na 
tých, ktorí sa nevzdávajú, aj keď sú im pod nohy hádzané polená,“ 
komentovala rozhodnutie úspešného dražiteľa Jozefa Ilečka šéfredaktorka 
Podduklianskych noviniek Katarína Siváková.
  Obálka so sumou 1 000 eur Jozef Ilečko odovzdal autorovi diela Jánovi 
Birošovi a ten hneď Jaroslavovi Mikitkovi. Manželia Mikitkovci netajili svoje 
nadšenie a svoju vďaku všetkým, ktorí prišli s takýmto nápadom, ktorí ho 
pomohli zrealizovať a všetkým, ktorí akoukoľvek formou pomohli. 
„Pre nás je najdôležitejšie vedieť, že stále sú ľudia, ktorí chcú a vedia 
pomôcť. Pre nás je dôležité vedieť, že sú ľudia, ktorí si na nás spomenú a 
ktorí na nás myslia. Ďakujeme všetkým z celého srdca,“ povedali manželia 
Mikitkovci a netradičná charitatívna myšlienka sa naplnila.
  Ako na Facebooku napísala Katarína Siváková, „toto je jeden z príbehov. Je 
ich avšak omnoho viac, preto, prosím, buďme ľudia s otvoreným srdcom. 
  Pomáhajme každý ako môžeme. Možno niekedy len pekným slovom 
či vypočutím. Lebo som presvedčená, že dobro sa vždy dobrom vráti.“ 

 (ps)

  Drevenú cerkov napokon vydražil Svidníčan Jozef Ilečko. Manželia 
Mikitkovci netajili svoje nadšenie a poďakovali každému, ktorí podporili 
tento nápad... 
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   Všetko, na čo siahnu, je rekordné. Pre zápisy do histórie to však 
nerobia. Vedia, že turistov láka niečo netradičné, niečo, čo len tak 
bežne nenájdu. V Údolí smrti preto pribúdajú unikátne atrakcie.  

V Údolí smrti vyrástla nová vyhliadková veža - V Údolí smrti vyrástla nová vyhliadková veža - 
v tvare  najznámejšieho československého nábojav tvare  najznámejšieho československého náboja

   Keď sme sa tam boli pozrieť, na vrchole kopca s lúkou plnou tankov robotníci 
ešte dolaďovali posledné detaily. Pod ich rukami vyrástla vyhliadková veža, no nie 
obyčajná. „Netradičné to je, ale vyzerá to zatiaľ pekne. Atypický tvar má taký div-
ný,“ povedal mladý turista zo Sniny, ktorého sme s kamarátmi v Údolí smrti akurát 
zastihli. „Myslím si, že super nápad taká vyhliadková veža v tvare náboja,“ pridal 
sa jeho kamarát. 
   Všetko to má, ako sa hovorí, pod palcom obec Kružlová. Jej starosta Adrián Gužo 
vysvetlil, čo vlastne v Údolí smrti vďaka fi nančnej podpore Prešovského samospráv-
neho kraja a poslanca Jána Hirčka v rámci projektu Veža, ktorá spája, postavili. „Na 
tej veži je najnetradičnejšie to, že je v tvare vojnového náboja do československej 
zbrane VZ 24, aj z diaľky to vyzerá ako náboj.“
   Adrián Gužo si ju takto naplánoval  a projektant mu vyšiel v ústrety. Adrián Gužo je 
pritom známy tým, že v Údolí smrti, kde boli počas vojny tuhé tankové boje, stavia 

na históriu. A nielen na ňu. 
V apríli 2019 dal postaviť 
nápis v hollywoodskom štýle 
ÚDOLIE SMRTI. „Tri metre 
vysoký, desať metrov široký. 
Aj takýto je pre nás pekný 
a postačujúci. Výhľad na 
celú panorámu je odtiaľ,“ 
povedal v marci 2019 sta-
rosta Kružlovej. Nápis vtedy 
zapísali do Slovenskej knihy 
rekordov ako najväčší verti-
kálny nápis v exteriéri u nás. 
Teraz Údolie smrti získalo 
ďalší rekordný zápis. „Veža 
je vysoká 13 a pol metra, 
je štvorposchodová, sú v 
nej točivé schody komplet 
z kovu, mali by vydržať čo 
najdlhšie,“ ozrejmil starosta 
Adrián Gužo s tým, že už 
mu potvrdili ustanovujúci 
slovenský rekord. Takáto 
veža na Slovensku doteraz 
nebola. Vyhliadka v tvare 
náboja tak ustanovila slo-
venský rekord a turistov 
takéto atrakcie priťahujú. 

„Teraz sa ľudia zaujímajú viac o tie boje, čo tu boli. Nemalo by sa na to 
zabúdať, že toľko obetí bolo. Určite aj táto veža v tvare náboja priláka 
nejakých nových ľudí,“ zhodli sa mladí nadšenci vojnovej histórie zo 
Sniny. 
   Netradičná vyhliadková veža je tak ďalším dielikom do mozaiky 
atrakcií a lákadiel, ktorými chcú turistov do tohto kraja prilákať. Starosta 
Kružlovej Adrián Gužo má v talóne aj ďalšie, no radšej o nich zatiaľ 
prezrádzať nechce. Tvrdí, že radšej najprv veľa robí, aby to potom 
mohol prezentovať.                                                                         (ps)
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  „Aj tohtoročné Vianoce veľmi ovplyvní covid. Asi ma neminie ani práca, testo-
vať sa bude aj počas sviatkov, takže 
nejakí pozitívni asi budú. Od začiatku 
pandémie sa snažím opatrenia do-
držiavať, takže to nebude inak ani 
počas vianočných sviatkov.  Snáď 
sa podarí nejaké stretnutie v rodine, 
keďže sme všetci zaočkovaní. A ak 
to nevyjde teraz, možno v januári, 
aj vtedy máme Vianoce. Teším sa 
hlavne na oddych. 
  Aj touto cestou sa chcem poďako-
vať všetkým svojim kolegom za ich 
perfektne odvedenú prácu počas ko-
rony. Všetci robíme maximum pre to, 
aby sme to zvládli, aby sa náš život 
vrátil do normálu. Všetkým občanom 
prajem požehnané vianočné sviatky 
a v novom roku hlavne veľa zdravia a aby sa nám vrátil život bez korony.
  Večer relaxujem pri zdobení medovníčkov, nie sú dokonalé, ale sú moje, 
prikladám fotečku.“ 

Helena Hrebeňáková, riaditeľka hygieny 
  „Vianoce v pandémii sú zvláštne. Sviatky nevnímam len ako jeden večer, ale 
celú tú vianočnú atmosféru pred a po. „Rusnaci“ to máme pestrejšie, keď sviat-
ky trvajú dá sa povedať 
až do 13. januára. Potom 
príde konec “šveta”. 
  Počas tohto obdobia 
sme organizovali rôzne 
spoločenské či športové 
podujatia, no už druhý rok 
to nebude možné. Preto 
má mrzí, že tento sviatoč-
ný čas si nemôžeme takto 
spestriť. 
  Najviac sa teším na čas 
strávený s rodinou, keďže 
počas roka je moja ses-
tra v Nitre, tak aspoň na 
sviatky môžeme tráviť čas 
spolu ako rodina. Vždy 
sme oslavovali Vianoce vo 
väčšom kruhu rodiny, no 
na to si asi ešte počkáme. 
  Dúfam, že tieto Vianoce 
budú biele, aj keď vianoč-
ná výzdoba a svetielka evokujú peknú atmosféru, no sneh je to čo Vianoce 
skrášli najlepšie. Vianoce sú i o narodení a nedá mi nespomenúť, že v tomto 
období oslavujeme aj druhé narodeniny nášho OZ Mladý Svidníčan. 
  Všetkým čitateľom by som chcel popriať požehnané a pokojne sviatky.“ 

Stano Hvozda, predseda OZ Mladý Svidníčan  

MOJE VIANOCE 

MOJE VIANOCE MOJE VIANOCE 

  „Vianoce tak ako každý rok, strávim v kruhu najbližšej rodiny a to rovno dva 
krát. Prvé od 24 decembra doma v Poprade. Štedrý deň od rána v kuchyni, 
spoločné varenie, príprava a popíjanie vianočného punču s príjemnou at-
mosférou. Prvý a druhý sviatok vianočný skialp a turistika v Tatrách, pri  tom 
dokážem dokonale relaxovať. Pravoslávne vianočné sviatky vo Vápeníku 
v rodičovskom dome, vôňa mamičkinej kuchyne, tradičná štedrá večera.   
Naviac sa teším na tú príjemnú vianočnú atmosféru, prajnosť si vzájomne, 
obdarovanie srdcom a pohyb v prírode v našim kraju.
Chcel by som popriať obyvateľom nášho regiónu pohodové Vianoce, načer-
panie pozitívnej energie a každý deň pohyb na čerstvom vzduchu.“

Slavko Rodák, riaditeľ svidníckej nemocnice

  „Posledné mesiace môžeme vnímať veľké rozdelenie v spoločnosti po celom 
svete. Strach, ľahostajnosť a neistota z doposiaľ nepoznaného “nepriateľa“ 
spôsobili škody vo vzťahoch medzi ľuďmi v obrovských rozmeroch. Blížiace 
sa sviatky Kristovho narodenia môžu byť liekom a nápravou. Pretože práve 
tieto sviatky sú sviatkami zjednotenia a lámania predsudkov. Veď ku Kristovi, 
narodenému v jasliach, prichádzajú značne odlišné 
návštevy. 
  Do Betlehema prichádzajú pastieri, čiže ľudia chudob-
ní-žijúci na úplnom okraji spoločnosti. Z ďalekých krajov 
putujú mudrci - vznešení, vzdelaní ľudia, ktorí prinášajú 
cenné dary. Anjeli spievajú a ohlasujú radostnú zvesť o 
narodení Spasiteľa. V jaskyni sa nachádza aj dobytok a 
hospodárske zvieratá. Celé stvorenie, všetko tvorstvo, 
od najnižších až po vznešené duchovné bytosti sa stretávajú pri svojom     
  Tvorcovi, ktorý prichádza ako malé dieťa. To je cesta, po ktorej máme kráčať 
v týchto dňoch, to je maják, ktorý máme nasledovať. Pretože Ježiš Kristus 
je ten, ktorý zjednocuje všetkých, ktorí kráčajú za ním. Aby sa aj v našich 
životoch, ktoré budú naplnené Kristovým pokojom mohli uskutočňovať slová 
sv. Efréma Sýrskeho: „Milujte všetkých ľudí, milujte všetkých rovnako, nikoho 
nevylučujte a všetkým dávajte rovnakú časť vášho srdca.“

 Dávid Šturák, kaplán gréckokatolíckej farnosti Svidník mesto 

Svetlý maják v temnej noci 

  Končí sa rok, ktorý nám 
ukázal v čom sme silní, kedy 
sa vieme spojiť a kedy naj-
viac potrebujeme oporu a 
ľudskosť. 
  Naučil nás tešiť sa z obyčaj-
ných vecí a vážiť si blízkosť 
najbližších.
  Nech je nový rok 2022 pre 
Vás rokom požehnaným a 
naplneným pokojom. 
  Prajem Vám pevné zdravie 
a veľa radostí z vecí každo-
denných a veľa úspechov vo 
veciach pracovných.

Marcela Ivančová, primátorka mesta Svidník 
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  „Pre kresťanov sa blíži najvýznamnejší sviatok v roku, žiaľ už po druhýkrát 
poznačený pandemickou situáciou. 
Mám to šťastie, že väčšina mojej rodiny okrem najstar-
šieho syna, ktorý žije v zahraničí býva v blízkom okolí, 
takže sa môžeme opäť stretnúť pri štedrovečernom stole.
Som vďačná Pánu Bohu za to, že sme všetci zdraví a 
budeme môcť spolu prežívať Vianoce tak, ako vždy v 
kruhu našej rodiny s pokojom, láskou, pokorou požívať 
tradičné jedlá v príjemnej atmosfére a vianočne vyzdo-
benej domácnosti. 
  Samozrejme, že k tomuto sláveniu Ježišovho narodenia 
patria i modlitby vďaky, spev a rozbaľovanie darčekov.
Vianoce sú o viere, pokoji v duši, súdržnosti rodiny a túto 
si môžeme v našom živote zachovať v každom čase a po 
celý rok, nech by bol čímkoľvek narušený. Je to na nás!
  Preto prajem všetkým ľuďom pevné zdravie, veľa síl, 
radosti, spokojnosti, všetkého dobrého hojnosti a neko-
nečné množstvo Božích milosti. 
Vinšujem vám všetkým požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok 2022. 
S láskou vaša čitateľka Mária.“       

  „Tak ako skoro každý, aj ja sa teším na vianočné sviatky. Pre mňa, tak asi 
ako aj pre každého sú to sviatky 
pokoja a pohody. Nielen preto, že 
si môžem chvíľu oddýchnuť, ale 
hlavne, že sa všetci doma zíde-
me pri jednom stole, keďže cez 
rok sa takto veľmi nestretávame. 
Už viacej rokov po sebe trávim 
sviatky na chalupe. Je to pre mňa 
únik od pracovného zhonu do 
pohody. Okrem chvíľ strávených 
s rodinou bolo zvykom stretnúť 
sa v čase vianočných sviatkov s 
priateľmi, no už druhý rok nám v 
tom bránia pandemické opatre-
nia a preto aj touto cestou chcem 
všetkým popriať. 
  Zdravie, radosť, pokoj, dobrú 
vôľu nielen v túto svätú chvíľu 
ale každučký deň v roku nech 
Vám stojí popri boku.“  

MOJE VIANOCE 

  „December je z pohľadu volejbalovej sezóny mesiacom, kedy sa nachádzame 
práve v polovici súťaže. Dovolím si preto tvrdiť, že na vianočné obdobie som 
sa ako profesionálny hráč vždy tešil, vzhľadom k tomu, že som si vedel počas 
sviatkov fyzicky oddýchnuť a 
načerpať nových síl do druhej 
polovice, ktorá býva oveľa ná-
ročnejšia. 
  Pandémia nám celkovo zme-
nila spôsob života a obmedzila 
sociálny kontakt s najbližšími, 
preto tajne dúfam, že opatrenia 
nám dovolia stráviť tohtoročné 
Vianoce v kruhu najbližších. 
Taktiež si hodlám dopriať oproti 
normálu pár koláčikov a kalórií 
naviac. 
  Pevne verím, že to budú po-
sledné vianočné sviatky, ktoré 
sú zasiahnuté obmedzeniami a 
v novom roku sa začne všetko 
postupne vracať do starých 
koľají.“ 

Ľuboš Macko, volejbalista TJ Slávia Svidník
MOJE VIANOCE 

Jozef Dirga, riaditeľ CVČ vo Svidníku

MOJE VIANOCE 
Erik Ducár, manažér reštaurácie Vermex Lokal 

Mária Soročinová, umelkyňa, spisovateľka

  „U nás sa slovo Vianoce dlhodobo spájalo s vysokým pracovným nasade-
ním, až korona kríza zmenila toto 
obdobie na nepoznanie. Minulo-
ročné sviatky sa niesli v duchu 
zavretých prevádzok a menšieho 
pracovného zhonu. To mi umožni-
lo venovať viac času rodine. 
  Tohtoročné Vianoce nebudú 
o nič iné. Teším sa, že si toto 
obdobie vychutnáme spolu s 
celou rodinou, ako sa to u nás 
stalo tradíciou. Vždy ma poteší 
aj to, keď sú Vianoce o snehu a 
o dobrej mrazivej atmosfére, lebo 
to k týmto sviatkom neodmysliteľne patrí. 
  Do budúcich Vianoc si prajem aby sme nad koronou prebrali kontrolu a vrátili 
sa k sociálnemu kontaktu tak, ako sme na to boli pred pandémiou zvyknutí.“

MOJE VIANOCE 

Michal Goriščák, viceprimátor 
  Tieto Vianoce budú pre nás špecifi cké asi ako každý rok. Pracovný kolotoč 
sa na chvíľku spomalí a my sa môžeme viac venovať rodine. Najväčšia zme-
na bude určite v tom, že nás bude pri štedrovečernom stole o jedného viac. 
  Deti sa tešia na to, čo im prinesie Ježiško a my sa tešíme s nimi. Ja sa veľmi 
teším na betlehem so živými zvieratkami, ako kresťanský symbol Vianoc, ktorý 
tento rok budeme mať na pešej zóne. 
  Myslím si, že poteší nielen všetky deti, ale aj dospelých. Týmto by som chcel 
všetkým Svidníčanom popriať príjemne a pokojné vianočné sviatky, nech ste 
zdraví a dávajte si na seba pozor.
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POZVÁNKA
Christos raždajet sja!      

Slavite Jeho!

Okresná organizácia 
Rusínskej obrody vo Svidníku

Vás pozýva  na
29. ročník Betlehemského večera

30. decembra 2021 o 15.00 h. 
na https://www.facebook.com/

Rusinskyfestival

Realizované s fi nančnou podporou 
Fondu na podporu 

kultúry národnostných menšín

POĎAKOVANIE 
  FKM Svidník o.z. týmto ďakuje 
Mestu Svidník za poskytnutý fi nanč-
ný príspevok v roku 2021, ktorý bol 
použitý činnosť našej organizácie 
(poplatky za tréningové plochy, 
telocvične, dopravu, občerstvenie, 
stravu, letnú a zimnú prípravu, ma-
teriálne zabezpečenie, organizáciu 
zápasov a turnajov), ktorá zastrešuje 
futbalové mládežnícke kolektívy 1. FK 
Svidník reprezentujúce tento klub a 
mesto Svidník.

 FKM Svidník o.z.

  V tomto vydaní ste si mohli prečítať 
zaujímavý rozhovor o Svidníčanovi 
Viktorovi Riškovi, ktorého očaril 
svetový príbeh podnikateľa a politika 
Tomáša Baťu. Jeden z čitateľov, ktorý 
správne odpovie na otázku, môže vy-
hrať knihu  Jozefa Banáša s názvom 
Som Baťa, dokážem to! Kniha bude 
s vlastnoručným podpisom autora.
  
  Stačí odpovedať na otázku, ktorá 
znie. V KTOREJ OBCI TRÁVIL 
DETSTVO VIKTOR RIŠKO?   
  
  Odpoveď zašlite poštou na adresu: 
Podduklianske novinky, Centrálna 
274, 089 01 Svidník alebo mailom 
na adresu: redakcia@podduklianske 
novinky
Výhercu knihy zverejníme v prvom 
vydaní v novom roku.  

VIANOČNÁ 
SÚŤAŽ
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    SPOMIENKA
More lásky si so sebou vzal, 

hory bolesti si zanechal,
prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas, 
spomienka na Teba zostáva v nás. 

24. decembra 2021 uplynie 12 rokov, odkedy 
nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, otec a dedko
MILAN ŽDIŇAK zo Svidníka

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

S láskou a úctou spomínajú manželka, syn a dcéry s rodinami  

    SPOMIENKA

    SPOMIENKA

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

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

19. decembra 2021 uplynulo 5 rokov,
odkedy nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, otec a dedko
JÚLIUS PRISTÁŠ zo Svidníka

  Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
  S láskou a úctou spomínajú 
manželka Milka, dcéry Ivana a Milka s rodinami 

  Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie MUDr. Viliamovi Šinaľovi a celému 
jeho tímu z oddelenia vnútorného lekárstva nemocnice Svet zdravia vo Svid-
níku za príkladnú zdravotnú starostlivosť, profesionalitu a promptné jednanie 
i ľudský prístup pri záchrane ľudského života. 
  Z celého srdca ďakujeme a prajeme v tejto neľahkej dobe hlavne pevné 
zdravie, veľa energie do Vašej ďalšej práce, trpezlivosti a odvahy bojovať a 
ísť ďalej. Vašu prácu si nesmierne vážime.                 
                                                                                       Ďakuje celá rodina

POĎAKOVANIE 

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

23. decembra 2021 si pripomenieme deväť ro-
kov, odkedy nás navždy opustil

náš milovaný syn a brat
PETER ČOBIRKA zo Svidníka

  Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
  S láskou a úctou spomínajú rodičia, brat a 
ostatná rodina  Bola som hospitalizovaná od 23. novembra celkovo 9 dni kvôli komplikáciám 

po covide. Do nemocnice som išla so strachom a neistotou.
     Po príchode som však bola milo prekvapená hlavne personálom a prístu-
pom všetkých zamestnancov, ktorí aj počas tejto ťažkej situácie nezabudli 
na pekné slovo a úsmev. 
Samozrejme, oceňujem profesionalitu a prístup, nasadená liečba okamžite 
zabrala a mne bolo zo dňa na deň lepšie. 
  No čo mi najviac pomohlo bolo stále milé slovo, úsmev, povzbudenie a 
nadpriemerná opatera napriek tomu, že nemocnica bojuje s  nedostatkom 
materiálového vybavenia.  
  Vidieť, že celý personál vykonáva svoju prácu ako poslanie a nie ako zamest-
nanie. Za toto všetko im patrí moja úcta, srdečné poďakovanie a povzbudenie 
do ďalšej práce.                                                             Helena Š. z Chotče

Poďakovanie pre zamestnancov 
covidového oddelenia nemocnice vo Svidníku

    SPOMIENKA
Sú ľudia, ktorí navždy ostanú 

v našich srdciach i spomienkach. 

30. decembra 2021 uplynie 5 rokov od smrti 
nášho milovaného 

manžela, otca, dedka
PETRA PETRANIKA

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

  S láskou a úctou spomína manželka Helena, 
dcéra Henrieta s manželom Milanom a dcérou 
Adelkou, dcéra Petra s manželom Petrom a 
deťmi Alexandrou, Petrom a Viktorom, syn Peter s manželkou Katarínou 
a dcérami Vivien a Petrou 

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

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

S hlbokým zármutkom a žiaľom 
v srdci oznamujeme, 

že nás 14. decembra 2021 vo veku 45 rokov 
navždy opustil náš milovaný
 syn, brat, švagor a strýko

RADOSLAV TRUDIČ

  Ďakujeme všetkým, ktorí ho sprevádzali na 
jeho poslednej ceste, za prejavy sústrasti a 
kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť 
náš obrovský žiaľ.  
  Špeciálne ďakujeme primárke OAIM svidníc-
kej nemocnice Renáte Diničovej a jej celému 
kolektívu za príkladnú zdravotnú starostlivosť 
a opateru v posledných chvíľkach jeho života. 
Sú to ľudia s veľkým srdcom, ktorí dokazujú, že práca je pre nich poslaním. 
  Rovnako ďakujeme lekárke Alle Fülöpovej a jej kolektívu špecializovanej 
ambulantnej starostlivosti - dialyzačných služieb.

Spí ticho, tichúčko, dosníval si života sen 
a cestou bolesti odišiel si tam, kde je mier a láska len. 

  Navždy zostaneš v našich srdciach - 
       s láskou rodičia, brat Roland s rodinou a sestra Jolana s rodinou  

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

   Občianske združenie Školský športový klub Základná škola 8. mája Svidník 
ďakuje mestu Svidník za poskytnutie dotácie vo výške 700 € na rok 2021. 
Poskytnutá suma bola využitá na zakúpenie dresov, športových mikín a tré-
ningových tričiek pre mladšie žiačky, ktoré reprezentujú klub a mesto Svidník 
v 3-kovom a 4-kovom volejbale. 
   Ďakujeme za podporu a spoluprácu!                                                                                                                                                                                                                                                  

POĎAKOVANIE ZA DOTÁCIU
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inzercia 

Silvester aj tohto roku bez ohňostroja, protipandemické opatrenia 
to neumožňujú - platí nočný zákaz vychádzania   Koniec roka je tradične veľmi 

veselý a plný očakávaní, čo 
prinesie ďalší rok. Takto sa k 
našim otázkam týkajúcim sa 
toho, ako bude vyzerať prelom 
rokov vo Svidníku, vyjadrila 
PR manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová a v zhrnutí 
ostatných rokov pokračovala: 

   „Keď sa obzrieme len do rokov po-
sledných, priniesli nám neplánované 
až smutné situácie. V roku 2019 
sme po tragickej udalosti v Prešove 

posielali veľkú časť rozpočtu na 
ohňostroj občanom predmetných by-
toviek. Minulý rok 2020 bola veľmi zlá 
epidemiologická situácia a nemohli 
sme združovať ľudí ani na voľnom 
priestranstve. Tento rok 2021 je tiež 
špecifi cký, a preto sme sa rozhodli 
konať dobročinne. Peniaze pôvodne 
určené na ohňostroj v sume 1 000 
eur venujeme dvom covidovým od-
deleniam nemocnice vo Svidníku,“ 
informovala nás PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová, a to 

znamená, že ani tohto roku, vzhľa-
dom na platný zákaz vychádzania 
od 20. do 5. hodiny a ďalšie proti-
pandemické opatrenia, vo Svidníku 
silvestrovsko-novoročný ohňostroj 
nebude. Mestu 1 000 eur daruje, ako 
už PR manažérka Kristína Tchirová 
povedala, covidovým oddeleniam v 
nemocnici. 
   Primátorka Svidníka Marcela Ivan-
čová k tomu dodala: „Radi by sme po-
tešili, povzbudili a najmä poďakovali 
zamestnancom nemocnice na týchto 

covid oddeleniach vo Svidníku. Stre-
távajú sa denne s utrpením a riešia 
často vypäté situácie. Našim malým 
darčekom pre oddych a regeneráciu 
bude multimediálna technika, ktorá 
im na oddeleniach doteraz chýbala. 
Samozrejme, pre takýto dar sme sa 
rozhodli po komunikácii s vedením 
nemocnice. 
   Ďakujeme vám všetkým, ktorí v 
tomto čase osobných obmedzení, 
dokážete venovať kus seba, svojho 
srdca a pozornosti pre iných.      (ps)

   Pár dní pred Vianocami potvrdzujú svidnícke hygieničky, rov-
nako ako už niekoľko týždňov dozadu, mierny pokles ochorení 
Covid-19. Riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníc-
tva so sídlom vo Svidníku Helena Hrebeňaková nám v nedeľu 
19. decembra podvečer poskytla aktuálne údaje. 
   „V okrese Svidník sme za týždeň 
od 13. do 19. decembra zaznamenali 
139 pozitívne testovaných a v okrese 
Stropkov 85 pozitívne testovaných. 
Na pamäti však musíme mať variant 
Omicron, ktorý sa potvrdil už v 89 
krajinách. Na Slovensku máme potvr-
dené zatiaľ 4 prípady,“ skonštatovala 
Helena Hrebeňaková. 

Podľa nej i ďalších odbormíkov exis-
tujú dôkazy o tom, že Omicron má 
oproti Delte značnú výhodu v raste. 
V krajinách so zdokumentovaným 
komunitným prenosom sa šíri pod-
statne rýchlejšie ako variant Delta, 
pričom čas zdvojnásobenia sa pohy-
buje medzi 1,5 a 3 dňami. Omicron 
sa rýchlo šíri v krajinách s vysokou 

úrovňou imunity oby-
vateľstva a zostáva 
neisté, do akej miery 
možno pozorovanú 
rýchlu rýchlosť rastu 
pripísať imunitnému 
úniku, vlastnej zvýše-
nej prenosnosti alebo 
kombinácii oboch. 
Vzhľadom na súčas-
né dostupné údaje 
je však pravdepodobné, že Omicron 
predbehne Deltu tam, kde dochádza 
k prenosu v komunite.
   Regionálna hygienička Hele-
na Hrebeňaková radí, aby ľudia v 

tomto predvianočnom 
a vianočnom období 
dodržiavali opatrenia a 
ak môžu, nech sa dajú 
zaočkovať. Inak, vo 
Svidníku sa vďaka Pre-
šovskému samospráv-
nemu kraju očkovalo aj 
v uplynulú sobotu 18. 
decembra. Prešovská 
župa v spolupráci s 

mestom Svidník zorganizovala v 
Dome kultúry sobotňajšie očkovanie 
a zaočkovať sa vakcínou Pfi zer prišlo 
takmer 100 ľudí.

 (ps) 

Hygieničky hlásia pokles pozitívne testovaných, no varujú pred Omikronom

   Výrazný pokles pacientov na štandardnom covidovom oddelení 
hlási za ostatné dva týždne Nemocnica arm. gen. L. Svobodu 
vo Svidníku. Vyplynulo to z informácií, ktoré nám v nedeľu 19. 
decembra podvečer potvrdil primár covidového oddelenia a 
zároveň námestník riaditeľa svidníckej nemocnice Marek Pytliak.

V nemocnici zaznamenávajú menej 
hospitalizácií „covidových“ pacientov 

   „Na Oddelení anesteziológie a 
intenzívnej medicíny je aktuálne 
hospitalizovaných 5 pacientov. Z toho 
sú 4, ktorí mali alebo majú COVID-19, 
pričom dvaja sú ešte na červenej 
strane a dvaja sú už neinfekční na tzv. 
bielej strane. Pre zaujímavosť, traja z 
tých štyroch na oddelení anestezio-
lógie a intenzívnej medicíny sú mimo 
regiónov Svidníka, Stropkova a Me-
dzilaboriec. Sú z Bardejova, zo Sniny 
a z Martina,“ povedal 
nám Marek Pytliak 
s tým, že svidnícka 
nemocnica takto ak-
tuálne vypomáha aj 
iným nemocniciam, 
ktoré majú naplnené 
kapacity. 
   Smutnou správou je, 
že za ostatný týždeň 
na OAIM vo svidníc-
kej nemocnici zomre-
li dvaja pacienti na 

Covid-19 a na klasickom covidovom 
oddelení za ostatný týždeň zomrelo 
ďalších šesť pacientov na Covid-19. 
„Na štandardnom oddelení je práve 
18 pacientov, s toho 5-ti na high fl ow 
oxygenacii,“ skonštatoval námestník 
riaditeľa svidníckej nemocnice Marek 
Pytliak a celkovo situáciu zhrnul takto: 
   „Za ostatné dva týždne došlo k 
výraznému poklesu pacientov na 
štandardnom oddelení, čo nám umož-

nilo presunúť sa na 
jednu ošetrovateľskú 
jednotku. Otázne je, 
ako to bude po sviat-
koch. Doteraz sa nám 
podarilo podať mo-
noklonálne protilátky 
120-tim pacientom, čo 
sa tiež mohlo podieľať 
na výraznom poklese 
hospitalizácií,“ skon-
štatoval Marek Pyt-
liak.                     (ps) 
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december 2021 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku 
s fi nančnou podporou Fondu na podporu umenia

LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

ŠMÍD, Marek: Mariánske zjavenia modernej doby. 
Bratislava, Post Scriptum 2021. 119 s.
  Kniha ponúka pohľad na najvýznamnejšie zja-
venia Panny Márie od 19. storočia po súčasnosť, 
najmä ich spoločensko-náboženský kontext a 
posolstvá do našich čias. Jej ambíciou je, aby sa 
stala pre záujemcu o túto problematiku zdrojom 
základných informácií, po ktorom siahne, keď si 
bude chcieť prehĺbiť svoje vedomosti alebo si 
upevniť vlastnú mariánsku úctu. 
  Miesta, ktoré sú nositeľmi odkazu mariánskych 
zjavení, sa spravidla stali významnými duchovný-
mi strediskami, ktoré prinášajú veľké duchovné 
ovocie vyriešených problémov, nápravy života, 
povzbudenia, no neraz i zázračného obrátenia 
alebo telesného uzdravenia. Najznámejšími sú 
Lurdy či Fatima, no čitateľ sa dozvie aj o ďalších 
miestach - La Salette, Montichiari, Medžugorie, Filipov, Turzovka, Litmanová 
-, ktoré každé svojím spôsobom sprostredkúvajú svetlo Božieho zjavenia. 
Český autor knihu obohatil o viaceré zaujímavosti týkajúce sa slovenských a 
českých reálií, o súbor mariánskych modlitieb, či prehľad sviatkov a dogiem. 

ZAGAR, Peter
  Peter Zagar sa narodil 21.12.1961. Je hudobný skladateľ, redaktor a pub-
licista. Hoci je fi lmová tvorba tohto skladateľa zatiaľ skromná, Peter Zagar 
patrí určite k najvýraznejším osobnostiam hudobného života na Slovensku. 
Kompozíciu vyštudoval na VŠMU v Bratislave, pod vedením Ivana Hrušovské-
ho. Po skončení školy pracoval päť rokov ako hudobný režisér v Slovenskom 
rozhlase. Je aj autorom hudby k niekoľkým rozhlasovým hrám. Absolvoval tiež 
študijné pobyty v Lyone a Philadelphii. Niekoľko rokov pôsobil ako slobodný 
umelec a neskôr pracoval v Hudobnom centre v Bratislave, ako vedúci edič-
ného oddelenia. Ako skladateľ sa venuje kompozícii rôznych žánrov, počnúc 
symfonickou hudbou, cez komornú až po javiskovú, napr. hudbu k choreo-
grafi ám (Návšteva, Šachmat, Sen noci svätojánskej) a činohrám (Svadba, 
Mariša, Kráľ sa zabáva). Jeho kompozičné umenie bolo ocenené v roku 1998 
cenou Dosky za inscenácie Pytačky a Medveď, pre Divadlo Andreja Bagara 
a tiež Cenou Jána Levoslava Bellu. 

REXROTH, Kenneth (22.12.1905-6.6.1982)
  Bol americký básnik, prekladateľ a kritický esejista. Patrí medzi prvých 
básnikov v USA, ktorí skúmali tradičné japonské poetické formy a prekladali 
ich. Je považovaný za ústrednú osobnosť Sanfranciskej renesancie. Veľa 
autorových prác sa klasifi kuje ako erotické alebo ako poézia o láske. Jeho 
tvorba je poznačená citlivosťou ku ázijským formám poézie. Bol ovplyvnený 
antickou poéziou a tiež tvorbou Tu Fu, ktorého prekladal. Do jeho štýlu a 
myšlienkového obsahu diela zasiahol aj existencializmus. Rexrothova poézia, 
eseje a žurnalistika zrkadlí jeho záujem o jazz, politiku, kultúru a ekológiu. 

Otec skúša syna: - Vieš mi vysvetliť, prečo z čajníka
vychádza para, keď voda vrie?

- Samozrejme, otecko. Aby mohla mama otvárať tvoje listy...

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. 

Kto daroval krv? 

LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. 
                                  Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
24. decembra: MUDr. J. Prazňak - Kukorelliho 334/16 v Giraltovciach. 
              Kontakt: 054/732 27 79. 
25. decembra: MUDr. E. Prusáková - Chotčanská 100/16 v Stropkove. 
         Kontakt: 054/742 40 86. 
26. decembra: MUDr. R. Sabanoš - MUDr. Pribulu 17 vo Svidníku. 
                        Kontakt: 054/202 89 27. 
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. 

  V stredu 15. decembra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svid-
níckej nemocnice darovať krv 36 bezpríspevkových darcov: 
  Denisa Bačiková (prvodarca), Jaroslav Sasarák (40), Lýdia Skičková (23), 
Katarína Bujdošová (prvodarca), Peter Gula (87), Branislav Kasarda (15), 
Jana Mašlejová (5), Ľuba Kasardová (48), Marián Danko (14), Marián Sahajda 
(27), Marta Slivková (28), Miloš Grega (70), Jitka Šterbová (48), Ján Kokinda 
(60), Peter Matkobiš (44), Jana Kokindová (2), Simona Štefaniková (2), Jozef 
Špirňák (71), Anna Petrisková (2), Rebeka Slivovičová (4), Ivan Pecuch (6), 
Nikola Kocáková (5), Dávid Kocák (4), Marek Mašlej (15), Sebastián Sekeľ 
(10), Kevin Kurej (17), Rastislav Kundrat (8), Ľuboš Kosť (8), Katarína Hurná 
(7), Michal Uličný (3), Štefan Bodnár (6), Martin Kundrát (65),  Andrea Mižová 
(5), Jozef Venglovič (32), Igor Zribko (2), Miroslav Fečko (19). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 
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 Infoservis

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO

Utorok 21. december: Svätá mučenica Juliána: 12.00 hod.: * Mária Šoltésová 
s rodinami, 18.00 hod.: † Michal Humeník / † Anna Simčáková (týždňová lit.),
Streda 22. december: Svätá veľkomučenica Anastázia: 6.30 hod.: † Kamil, 
18.00 hod.: † Ján a Júlia / † Mária Mikitová (40 dňová),
Štvrtok 23. december: Desiati svätí mučeníci z Kréty: 6.00 hod.: kláštor 
sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Emília, Ján, Tobiáš, 18.00 hod.: †  Mária 
Hospodárová (ročná lit.), † Helena Bobáková (týždňová lit.),
Piatok 24. december: Predvečer Kristovho narodenia, Svätá prepodobná 
mučenica Eugénia: 8.00 hod.: cárske časy, 15.00 hod.: večiereň s lit. svätého 
Bazila Veľkého, * Slavko  (uzdravenie) / * Filip (uzdravenie), * Marián, Daniela, 
Katarína, Anna, Ján, 21.00 hod.: Veľké povečerie - prenos cez internet, 
Sobota 25. december: NARODENIE PÁNA, 
BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA: 
8.00 hod.: * Gabriel, myrovanie, 9.15 hod.: * 
Helena (70 rokov života), myrovanie, 10,30 
hod.: * za farnosť, myrovanie,
Nedeľa po Kristovom narodení, ZHRO-
MAŽDENIE K PRESVÄTEJ BOHORODIČ-
KE, Pamiatka svätých a spravodlivých 
Jozefa Snúbenca, Davida Kráľa a Jakuba 
Božieho brata, 6. Hlas, 26. december:
8.00 hod.: * za farnosť, 9.15 hod.: * Mária, 
Marcel, Jana, Michaela, Karel, Nela, 10.30 
hod.: * o. Martin a Lucia, 18.00 hod.: * Sla-
vomír s rod., 
Pondelok 27. december: Svätí apoštol, prvomučeník diakon Štefan: 12.00 
hod.: † duše na ktoré si nik nespomína, 18.00 † Radko,
Utorok 28. december: Svätí 20.000 mučeníci upálení v Nikomédii: 12.00 
hod.: † dobrodincov, 18.00 hod.: * Anna, Mária (poďakovanie),
Streda 29. december: Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v Betleheme, 
Prepodobný otec Marcel: 6.30 hod.: † Oľga, Juraj, Michal, Eva, 18.00 hod.: 
† Pavol Fedeš,    
Štvrtok 30. december: Svätá mučenica Anýzia. Prepodobný otec Zótik: 
12.00 hod.: † Michal, Michal, Paraska a ost., 18.00 hod.: † Vasiľ, Mária,   
Piatok 31. december: Zakončenie Kristovho narodenia, Naša prepodobná 
matka Melánia Rímska: 6.30 hod.: * Boris, Timur, Viktor, 18.00 hod.: * poďa-
kovanie za prežitý rok, ďakovný akatist,          
Sobota 1. január 2022: obrezanie Pána, Pamiatka nášho sv. otca Bazila 
Veľkého: 8.00 hod.: * Milena, Dušan, Dávid, 9.15 hod.: * za farnosť, 10.30 
hod.: * Martina (božia pomoc a zbp),
Nedeľa pred osvietením Svätý otec Silvester, rímsky pápež, 7. Hlas, 2. 
január, 8.00 hod.: * Mária (80 rokov života), 9.15 hod.: * Anna Cimbalová, 10.30 
hod.: *  za farnosť, 18.00 hod.: *  Jozef s rod. (dar viery a odpustenie hriechov).         

***
  Sviatosť zmierenia sa vysluhuje v týždni od 17:00 pre všetkých. Predsieň je 
cez deň otvorená k súkromnej modlitbe. Bohoslužby sú zatiaľ pre očkovaných, 
a ktorí za posledných 6 mesiacov prekonali covid19 a majú o tom doklad. Deti 
do veku 12 rokov nemusia byť testované, ale preberajú status ich rodičov. 
Kapacita chrámu 1 osoba/25m2. 
- Stretnutie rodičov a detí prihlásených na prípravu k prvej spovedi zatiaľ 
nezvolávame kvôli opatreniam. Na farskej stránke v priečinku Prvé sväté 
prijímanie je priložený vianočný príbeh o požehnaní a pracovný list pre deti. 
Prostredníctvom internetu vysielame večerné bohoslužby počas pracovného 
týždňa a v nedeľu doobeda - odkaz je na webstránke farnosti. 

24. 12. - predvečer Narodenia Pána, 8:00 cárske časy, 15:00 večiereň s lit. 
Bazila Veľkého, 21:00 Veľké povečerie 
25.12. - Narodenie Pána: 8:00, 9:15, 10:30 s myrovaním. 2. Sviatok vianočný 
sú bohoslužby ako v nedeľu. Christos raždajetsja! 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ 
Utorok 21. decembra: 07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu a 
Pavla
Streda 22. decembra: 17:00 + Vasiľ, Mária, Helena, Anna, Ján
Štvrtok 23. decembra: 07:00 + Peter
Piatok 24. decembra: Predvečer Narodenia Pána - 12:30 Lit. Bazila Veľ-
kého s večierňou (Za zdravie a Božie požehnanie pre Lenku a Iva); 21:00 
Veľké povečerie

Sobota 25. decembra: Narodenie Pána - 
9:00 Za farnosť; 10:30 Za zdravie a Božie 
požehnanie pre Margitu s rod.
Nedeľa 26. decembra: 09:00 Za farnosť; 
10:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre 
rod. Halajovú
Pondelok 27. decembra: 17:00 + Anna 
(ročná)
Utorok 28. decembra: 17:00 + František 
(ročná)
Streda 29. decembra: 17:00 + z rod. Gaj-
došovej, Alexovej
Štvrtok 30. decembra: 07:00 + Ján, Anna, 
Ján, Vasiľ a ost.

Piatok 31. decembra: 08:00 Ďakovná liturgia
Sobota 1. januára 2022: Obrezanie Pána - 09:00 Za farnosť; 10:30 Za zdravie 
a Božie požehnanie pre Martina, Moniku, Annu, Martina
Nedeľa 2. januára 2022: 09:00 Za farnosť; 10:00 Za zdravie a Božie požeh-
nanie pre Andreu, Slavomíra, Michaelu a Filipa

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
Kostol Srdca Ježišovho Svidník:
20. decembra o 18.00 hod., 21. decembra o 18.00 hod., 22. decembra o 
6.30 a o  18.00 hod., 23. decembra o 6.30 a o 18.00 hod., 24. decembra: 
Štedrý deň o 19.30 hod., o 21.00 hod., o 24.00 hod., 25. decembra: 1. sviatok 
vianočný o 7.00 hod., o 8.00 hod., o 10.30 hod., o 12.00 hod., o 18.00 hod., 
26. decembra: 2. sviatok vianočný o 7.00 hod, o 8.00 hod., o 10.30 hod., 
o 12.00 hod., o 18.00 hod., 27. decembra: o 18.00 hod., 28. decembra o 
18.00 hod., 29. decembra o 6.30 hod., o 18.00 hod., 30. decembra o 6.30 
hod., o 18.00 hod., 31. decembra: Silvester o 6.30 hod., o 17.00 hod., 1. 
januára 2022: Nový rok o 7.00 hod., o 8.00 hod., o 10.30 hod.,  12.00 hod., o 
18.00 hod., 2. januára 2022 o 7.00 hod., o 8.00 hod., o 10.30 hod., o  12.00 
hod., o 18.00 hod. 
Kostol Narodenia Panny Márie Mestisko
20. decembra o 17.00 hod., 24. decembra o 22.30 hod., 25. decembra 
o 9.15 hod., 26. decembra o 9.15 hod., 28. decembra o 17.00 hod., 31. 
decembra Silvester o  16.00 hod., 1. januára 2022 o 9.15 hod., 2. januára 
2022 o 9.15 hod. 

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. Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, 
prihlasovacie údaje získate na tel. čísle 0918 178 485. 


