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Vláda napokon predsa len spustila COVID automat - aké pravidlá 
platia v okresoch Svidník a Stropkov?  

   Minister zdravotníctva Marek Krajčí 
informoval, že potvrdenie o negatív-
nom teste na ochorenie COVID-19, 
ktoré nie je staršie ako sedem dní, sa 
na Slovensku nebude vyžadovať od 
pondelka 8. februára, ale až od stredy 
10. februára. „Ak bude nejaký región 
v lepšej fáze, periodicita testovania 
nemusí byť každých sedem dní, ale 
každých 14 či 21 dní,“ oznámil minis-
ter. Ak niekto cestuje do zamestnania 
MHD, regionálnym autobusom či 
vlakom, bude sa musieť testovať 
každých sedem dní. Platí to pre celé 
územie SR, čiže aj pre okresy s lep-
šou epidemiologickou situáciou. 
   V okresoch, ktoré sú v čiernej fáze, 
sa školy neotvoria. V bordových 
regiónoch má regionálny hygienik 
zhodnotiť, či je situácia vhodná, aby 
deti nastúpili do školy. Minister pozna-
menal, že rodičia sa môžu zároveň 
slobodne rozhodnúť, či svoje dieťa 
dajú do školy alebo bude pokračovať 
v dištančnom vzdelávaní. V červe-
ných okresoch, napríklad vrátane 
mesta Svidník, sa školy v pondelok 
8. februára otvorili. 
   Vláda sa na svojom piatkovom ro-
kovaní zhodla na tom, že po novom 
nebude potrebné potvrdenie o nega-
tívnom teste na ochorenie COVID-19 
na cestu do prírody v rámci okresu. 
Povolené budú aj cesty do prírody aj 
do iných okresov, avšak tu sa už budú 
musieť vedieť ľudia preukázať testom 
s negatívnym výsledkom.
   Potvrdenie o negatívnom teste na 
ochorenie COVID-19, ktoré nie je 
staršie ako sedem dní, sa na Sloven-
sku nebude vyžadovať od pondelka 8.  
februára, ale až od stredy 10. febru-
ára, ako sme už uviedli. V regióne 
v lepšej fáze periodicita testovania 
nemusí byť každých sedem dní, ale 
každých 14 či 21 dní. To platí naprí-
klad aj pre okresy Svidník a Stropkov, 
kde síce stačí štrnásťdňový negatívny 
test, no aj tu platí sedemdňová perio-
dicita pre tých, čo cestujú do zamest-
nania regionálnym autobusom. 
   Od 8. februára sa mohli aj v okre-
soch Svidník a Stropkov otvoriť ma-
terské školy, prvý stupeň základných 
škôl a tiež končiace ročníky stredných 
škôl a odborných učilíšť. 

ZMENY V KARANTÉNE   
   Od 8. februára sa menia aj ďalšie 
pravidlá. Po príchode z rizikových 
krajín bude po novom nutné absolvo-
vať nie desaťdňovú, ale štrnásťdňovú 

izoláciu. Osoba bude po novom 
testovaná RT-PCR metódou nie na 
piaty, ale na ôsmy deň po príchode. 
Osoby, ktoré v ostatných 14 dňoch 
navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, 
Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiar-
sko a nepreukážu sa negatívnym 
RT-PCR testom vykonaným mimo 
územia SR nie starším ako 72 hodín, 
v prípade ČR a Rakúska môže ísť aj 
o negatívny antigénový test nie starší 
ako 72 hodín, musia ísť do domácej 
izolácie. Osoba bude najskôr na ôsmy 
deň testovaná, v prípade obdržania 
negatívneho výsledku testu sa izo-
lácia končí. V prípade, že sa osoba 
testovania nezúčastnila a má bez-
príznakový priebeh izolácie, tá sa jej 
končí po 14 dňoch. Deti do 10 rokov 
nemusia byť otestované, izolácia im 

skončí zároveň s ostatnými členmi 
spoločnej domácnosti. Povinnosť 
karantény sa nebude vzťahovať na 
osoby, ktoré v ostatných troch me-
siacoch prekonali COVID-19. Osoby, 
ktoré v ostatných 14 dňoch navštívili 
iné ako vyššie uvedené krajiny, mu-
sia ísť do domácej izolácie a najskôr 
na ôsmy deň podstúpiť testovanie 
RT-PCR metódou. Osoby ukončujú 
izoláciu iba obdržaním negatívneho 
výsledku testu. Nie je možné ju ukon-
čiť bez testovania a ani jej predísť 
predložením negatívneho výsledku 
testu na COVID-19. Deti do 10 rokov 
nemusia byť otestované, izolácia im 
skončí zároveň s ostatnými členmi 
spoločnej domácnosti.
   Vo všetkých prípadoch sa osoby 
prichádzajúce na Slovensko musia 
najneskôr bezprostredne pri vstupe 
na Slovensko zaregistrovať na http://
korona.gov.sk/ehranica.
   Štrnásťdňová izolácia s RT-PCR 
testovaním najskôr na ôsmy deň sa 
bude uplatňovať aj v prípade úzkych 

kontaktov pozitívne testovaných 
osôb. Štrnásť dní sa začína počítať 
od posledného kontaktu s pozitívnou 
osobou. Táto lehota platí aj v prípade, 
že výsledok vášho testu je negatívny, 
a to z dôvodu, že sa u osôb ešte môžu 
prejaviť klinické príznaky. Štrnásťdňo-
vú izoláciu je potrebné dodržať aj v 
prípade, že osoby sú bezpríznakové 
a bez testovania. Ak sa u nich klinické 
príznaky prejavia, o termíne ukonče-
nia karantény rozhoduje ošetrujúci 
lekár. Povinnosť karantény sa nebude 
vzťahovať na osoby, ktoré v ostatných 
troch mesiacoch prekonali COVID-19, 
avšak len v prípade, že sa u nich ne-
vyskytnú príznaky ochorenia.

OTVORIA ZÁHRADKÁRSTVÁ
   Od pondelka 8. februára môžu byť 
otvorené aj záhradkárstva či opra-
vovne šatstva, avšak za prísnych 
protiepidemických opatrení, ktoré sú 
stanovené pre prevádzky. Naďalej 
platí, že zatvorené ostávajú všetky 
ostatné prevádzky, výnimku majú 
okrem iných predajne potravín v 
rozsahu uspokojenia nevyhnutných 

životných potrieb, drogérie, lekárne, 
predajne a výdajne zdravotníckych 
pomôcok a očné optiky, predajne no-
vín a tlačovín, predajne s krmivom pre 
zvieratá a veterinárne ambulancie, 
výdajné miesta pre tovar zakúpený 
na diaľku, predajne náhradných die-
lov motorových vozidiel, pneuservisy 
a odťahové služby, autoservisy a 
servisy bicyklov, prevádzky tele-
komunikačných operátorov, pošty, 
banky, poisťovne a leasingové služby, 
práčovne a čistiarne odevov, čerpacie 
stanice, pohrebné služby, pohrebiská 
a krematóriá, služby technickej a 
emisnej kontroly, servis výpočtovej 
a telekomunikačnej techniky, taxi 
služby: pasažieri môžu sedieť iba na 
zadných sedadlách a najviac dvaja v 
jednom rade, advokáti, notári, súdni 
exekútori, správcovia konkurzných 
podstát, mediátori, dražobníci, roz-
hodcovia, znalci, tlmočníci a pre-
kladatelia, kľúčové služby, zberné 
dvory obchodné domy - pri dodržaní 
doterajších podmienok, pričom otvo-

rené môžu byť iba vyššie uvedené 
prevádzky, na ktoré sa vzťahuje vý-
nimka, služby dlhodobého ubytovania 
a karanténneho ubytovania. 
   Prevádzky verejného stravovania, 
teda reštaurácie môžu vydávať po-
krmy a nápoje zabalené na odber 
so sebou alebo prostredníctvom 
donáškovej služby. 
   Po novom vyhláška upravuje zákaz 
vstupu zamestnancov na pracovis-
ká zamestnávateľa, či povinnosť 
prevádzkovateľov, vrátane škôl a 
školských zariadení, zamedziť vstupu 
osôb do priestorov ich prevádzok, 
pričom stanovuje výnimky z tejto 
povinnosti pre rôzne skupiny osôb. 
Prevádzkami sa na účel tejto vyhlášky 
rozumejú všetky verejné aj súkromné 
budovy a objekty, vrátane budov orgá-
nov verejnej moci, prevádzkované za 
komerčným aj nekomerčným účelom, 
okrem domov, bytov a iných priesto-
rov slúžiacich na bývanie. Prevádz-
kovatelia zariadení a zamestnávatelia 
sú povinní na všetky vstupy viditeľne 
umiestniť oznam o zákaze vstupu a 
výnimkách zo zákazu vstupu podľa 
tejto vyhlášky. Prevádzkovateľom sa 
od 8. februára 2021 nariadilo zakázať 
vstup osôb do ich prevádzok, avšak s 
určitými výnimkami:
   Základnou výnimkou vstupu do 
prevádzok je schopnosť preukázať sa 
negatívnym výsledkom RT-PCR ale-
bo antigénového testu na COVID-19 
nie starším ako sedem dní.
   Okresy Svidník a Stropkov sa podľa 
COVID automatu aktuálne nachá-
dzajú v 2. stupni varovania. Platí, 
že zamestnávateľom sa nariaďuje 
zakázať vstup zamestnancov do ich 
priestorov, avšak s určitými výnim-
kami. Táto povinnosť platí pre rôzne 
územia Slovenska od rôznych dátu-
mov v závislosti od stupňa varovania 
podľa COVID AUTOMATU.
   Zamestnanci škôl a školských 
zariadení na území celej SR sa pri 
vstupe do priestorov zamestnávateľa 
budú musieť preukázať negatívnym 
výsledkom RT-PCR alebo antigéno-
vého testu na COVID-19 nie starším 
ako sedem dní. Uvedené platiť od 
8. februára 2021. Zamestnanci v 
okresoch stupňa varovania II, teda 
aj v okresoch Svidník a Stropkov, 
podľa COVID automatu sa pri vstu-
pe do priestorov zamestnávateľa 
budú musieť preukázať negatívnym 
výsledkom RT-PCR alebo antigéno-
vého testu na COVID-19 nie starším 
ako 14 dní. Uvedené začne platiť od 
15. februára 2021. Výnimku majú 
napríklad osoby, ktoré sa preukážu 
dokladom, že ochorenie COVID-19 
prekonali v ostatnom trojmesačnom 
období.                                       (ps)

   Od pondelka 8. februára začal platiť na Slovensku COVID 
automat. Vládny kabinet zároveň prijal uznesenie, ktorým sa od 
pondelka zásadne zmenil prístup k riadeniu rôznych protipan-
demických opatrení. Celé Slovensko je čierne, no regionálne je 
rozdelené do viacerých farieb a zón, najhoršie okresy sú vo 4. 
stupni varovania, pričom okresy Svidník a Stropkov patria medzi 
okresy v 2. stupni varovania a opatrenia sú o čosi miernejšie.  
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   Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vo 
svidníckej nemocnici napreduje plynulo. 
Informovala nás o tom hovorkyňa siete 
nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková. 
„Počas januára sme v Nemocnici Svet 
zdravia Svidník zaočkovali 1 004 ľudí, 
počas februára do 4. februára (vrátane) 
534 ľudí. 
   Z toho bolo zaočkovaných 134 zamest-
nancov nemocnice (časť už aj druhou 
dávkou), ostatných ľudí bolo 1 404,“ infor-
movala Jana Fedáková.
   Pripomeňme, že Nemocnica arm. gen. 
L. Svobodu vo Svidníku má k dispozícii 
aj zoznam náhradníkov, teda ľudí nad 65 
rokov, ktorých postupne takisto očkujú. „Na 
zozname náhradníkov dosiaľ evidujeme 1 
060 záujemcov, z nich bolo už 305 zaočko-
vaných,“ dodala Jana Fedáková. 

(ps)

Očkovanie v nemocnici vo Svidníku napreduje

   Mesto Svidník od štvrtku do 
nedele opäť otvorilo vlastné 
mobilné odberové miesta a 
umožnilo testovanie. Dôležité 
bolo hlavne pre rodičov školá-
kov, ale aj zamestnaných. 

   Celý uplynulý týždeň bol plný 
rôznych vyhlásení o tom, či sa školy 
otvoria alebo nie. Verdikt napokon 
prišiel v piatok 5. februára večer, 
kedy sa vláda dohodla. Mesto Svid-
ník celý týždeň pripravovalo otvo-
renie svojich škôl, no jasné nebolo 
nič. Rodičiov o pravdepodobnom 
otvorení materských škôl a prvého 
stupňa základných škôl informovali 
aj jednotlivé školy prostredníctvom 
oznamov na svojich webových 
stránkach. 
   V nedeľu napoludnie primátorka 
Svidníka Marcela Ivančová otvorenie 
školských zariadení v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta Svidník 
podľa vládou stanovených pravidiel 
potvrdila. 
   „Na základe „dlhoočakávaných“ 
vyhlásení, rozhodnutí, uznesení a 
usmernení rôznych orgánov, sme 
sa rozhodli otvoriť materské školy 
a prvý stupeň základných škôl, ako 
aj školské kluby detí. V sobotu som 
telefonovala so všetkými riaditeľkami 

a riaditeľmi škôl a škôlok v meste - 
všetci sú pripravení najlepšie, ako sa 
v danej situácii dá - záujem rodičov a 
detí o nástup do školy je veľký. Hoci 
informácie, ktoré sme počas týždňa 
dostávali a mali sa na základe nich 
rozhodnúť, boli aké boli, pripravili 
sme dve odberové miesta (v Dome 
kultúry a v ZŠ 8. mája) na otestova-
nie,“ skonštatovala primátorka Svid-
níka Marcela Ivančová.             (ps)

Svidnícke materské školy a prvý stupeň základných škôl otvorili
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   Pred týždňami sme na našich stránkach písali o nevyhnutnosti 
opravy hlavného medzinárodného cestného ťahu v smere na 
Poľsko medzi obcami Rakovčík a Šarišský Štiavnik. Po teplot-
ných výkyvoch a po ani nie troch mesiacoch od opravy, je tento 
úsek cesty plný dier a výtlkov.

Rýchlostnú cestu R4 pripravujú, všetko však závisí od fi nančného krytia 

  Pripomeňme, že záručná lehota na opravenú cestu skončila vlani v novembri 
a dodávateľská fi rma poslednýkrát v rámci záruky odstraňovala výtlky. Hovor-

kyňa Slovenskej správy ciest v Bratislave Lucia Karelová na našich 
stránkach pred týždňom k tomu povedala: „Napriek ukončeniu 
záručnej doby sme oslovili zhotoviteľa stavby a v spolupráci s 
jeho technikmi budeme hľadať možnosť následnej úpravy. De-
fi nitívnu opravu po dohode so zhotoviteľom však bude možné 
zabezpečiť až počas vhodných klimatických podmienok.“ 
  Hovorkyňa Slovenskej správy ciest Lucia Karelová následne pre 
naše noviny povedala aj to, že to budú stále sa opakujúce problémy. 
„Napriek následnej úprave a sanácii krytu nie je možné pred-
pokladať úplné odstránenie vznikajúcich poškodení vozovky. 
Predmetný úsek cesty sa nachádza vo fl yšovom pásme kde navyše 
dochádza k nepredvídateľnému prúdeniu spodných vôd, ktoré ovplyv-
ňujú stabilitu celého cestného telesa. K stabilite telesa neprispieva 
ani extrémne vyťaženie predmetného úseku štátnej cesty kamiónovou 

dopravou v smere od Poľskej republiky a späť - cca 3 000 kamiónov 
denne,“ upozornila Lucia Karelová. 
  To teda znamená, že opravy úseky cesty medzi Rakovčíkom a Šarišskom 
Štiavnikom budú pokračovať, pretože prvotnú príčinu poškodzovania nedo-
kážu odstrániť. 
  Riešením by mohla byť roky sľubovaná výstavby rýchlostnej cesty R4. O tej 
nám však hovorkyňa Slovenskej správy ciest veľa nevedela povedať. „Do-
riešenie  prípravy a následnej realizácie R4 je plne v kompetencii NDS 
a.s.,“ odkázala nás na Národnú diaľničnú spoločnosť hovorkyňa Slovenskej 
správy ciest v Bratislave Lucia Karelová, no a my sme preto zisťovali, ako to 
s prípravou výstavby rýchlostnej cesty R4 vyzerá: „Aktuálne prebieha pri-
pomienkovanie súťažných podkladov pre verejnú súťaž na zhotoviteľa 
stavby R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa, následne bude vyhláse-
né verejné obstarávanie (VO). Spustenie verejného obstarávania bolo 
mierne posunuté z dôvodu precíznej prípravy zabezpečenia kvalitného 
zhotoviteľa stavby. Verejné obstarávanie by malo byť vyhlásené pred-
pokladom do jedného mesiaca. 
Predpoklad začiatku výstavby je závislý od priebehu verejného obsta-

rávania, lehota výstavby 
by mala trvať 52 mesia-
cov. Čo sa týka R4 Pre-
šov - severný obchvat, I. 
etapa tento úsek je už vo 
výstavbe. 
Nasledujúcich deväť 
úsekov po štátnu hra-
nicu s Poľskom sa na-
chádza v rôznom stupni 
prípravy, pričom ďalší 
postup je závislý od za-
bezpečenia fi nančného 
krytia a vládou schvále-
ných investičných priorít 

výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenska,“ vyhlásila pre 
naše noviny hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková. Z jej 
vyjadrení sme sa však o výstavbe rýchlostnej cesty R4 od Prešova po Svidník 
a od Svidníka po hranicu s Poľskom nič konkrétne nedozvedeli...          (ps)

Hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti 
Eva Žgravčáková podrobnosti o pláne výstav-
by R4 v našom regióne nevedela poskytnúť

  S najväčšou pravdepodobnosťou podľa pôvodného schvá-
leného plánu, teda v marci, bude rokovať svidnícke Mestské 
zastupiteľstvo. Medzitým sa, samozrejme, uskutočnia zasadnutia 
príslušných komisií i mestskej rady.

Koľko sa nevyčerpalo z vlaňajších dotácií? Koľko dotácií schvália pre tento rok?

 „Komisie mestského zastupiteľstva budú v najbližších dňoch zvolávané, 
tak ako je to zvykom pred Mestským zastupiteľstvom. Formu zasadania si 
zvolia predsedovia komisií,“ informovala nás PR manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová s tým, že medzi komisiami, ktoré budú mať svoje zasadnutia, 
bude aj komisie na rozdeľovanie dotácií z rozpočtu mesta. 
  Pre tento rok podľa informácií, ktoré nám Kristína Tchirová poskytla, prišlo 40 
žiadostí o dotácie z mesta Svidník. „Spoločne požadujú výšku príspevku 
240 150 eur,“ informovala Kristína Tchirová a dodala, že o schválení dotácií 

by mal rozhodnúť svidnícky mestský parlament na svojom rokovaní pravdepo-
dobne 3. marca.  V súvislosti s poskytnutými dotáciami v minulom roku 2020 
PR manažérka mesta Svidník uviedla, že všetky boli vyúčtované. Vyplatených 
bolo 118 654,50 eur zo schválených 125 000 eur. „Z dôvodu pandémie 5 
subjektov nemohlo vyčerpať svoju dotáciu z mesta,“ uzavrela Kristína 
Tchirová.                                                                                                   (ps)

  Všetko je v poriadku Aktivační pracovníci i pracovníci v rámci malých obec-
ných služieb môžu pracovať, a to aj v čase pandémie a zákazu vychádzania. 
Vyhlásila to PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová na margo kritiky, 
ktorá sa objavila na sociálnych sieťach, že vo Svidníku musia nezamestnaní 
v čase zákazu vychádzania pracovať.
  My sme sa pritom tejto téme na našich stránkach venovali už pred časom, 
keď aj Svidník zaznamenal poriadnu nádielku snehu. Vtedy mesto povolalo 
do práce aj nezamestnaných v rámci aktivačných prác či malých obecných 
služieb. „Tak ako sme uviedli pre časom, títo pracovníci môžu byť po dohode s 
Úradom práce zavolaní na výpomoc. V zimnom období sú obzvlášť potrební, 
pretože pracovník s lopatou v ruke je častokrát nenahraditeľný. V miestach, 
kde sa technika nedostane, v úzkych uličkách alebo na chodníkoch, kde autá 
zasahujú hlboko do chodníka je čistenie chodníkov ručne nevyhnutné. Pracov-
níci sú rozdelení po troch na úseky v meste a všetci sa preukazujú negatívnym 
výsledkom testu. Pracovníci majú na svoj výkon povolenie z Úradu práce a 
na pohyb do práce a z práce povolenie štatutára obce, čiže primátorky mesta 
Svidník. V súčasnosti je v teréne približne 30 ľudí, ktorí sú rozmiestnení po 
celom meste, tak aby bol prechod po meste bezpečný,“ vyhlásila minulý týždeň 
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.                                     (ps) 

Nezamestnaní a zákaz vychádzania? 
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  Ako píšeme v samostatnom článku, prelom rokov 2020 - 2021 
znamená aj 30 rokov od obdobia, kedy sa začala písať éra no-
vodobých samospráv, vrátane vzniku mestských polícií, i tej 
svidníckej. Mestskú políciu i svidnícku samosprávu ako takú, 
lepšie povedané, jej začiatky, sme spomenuli v samostatnom 
článku, teraz sa ešte zameriame na zopár zaujímavostí, ktoré nás 
zaujali pri pohľade do kroniky mesta Svidník z roku 1991.

Pred 30-timi rokmi žil Svidník dražbami, privatizáciou, 
zmenami ulíc i predajnými stánkami 

  Práve v roku 1991 Mestské zastupi-
teľstvo vo Svidníku svojim uznesením 
číslo 4/1991 schválilo zmeny názvov 
ulíc v meste Svidník. Jednotlivé ulice 
sa zmenili takto: Ulica 9. mája na 
Ulicu 8. mája, Ulica Februárového ví-
ťazstva na Ulicu Dlhú, Ulica Fučíková 
na Ulicu Poštovú, Ulica K. Gottwalda 
na Ulicu Dezidera Millyho, Ulica marš. 
Koneva na Ulicu gen. Svobodu, Ulica 
Leninova na Centrálnu ulicu, Ulica 
Májového povstania českého ľudu 
na Ulicu Pod lesom, Ulica K. Marxa 
na Mierovú ulicu, Ulica Sidoriakova 
na Ulicu Lipovú, Ulica J. Švermu na 
Ulicu Čsl. Armády, Ulica kpt. J. Ná-

lepku na Ulicu Bardejovskú a Ulicu 
Stropkovskú. 
  Od hlavnej križovatky (dnešný kruho-
vý objazd pri Dome koltúry) smerom 
na Bardejov a Stropkov bola preme-
novaná ulica z pôvodného názvu 
Ul. kpt. J. Nálepku na dve ulice, a to 
smerom na Bardejov ,,Bardejovská“ a 
smerom na Stropkov ,,Stropkovská.“ 
Rok 1991 sa do histórie Česko-Slo-
venska, ale aj Svidníka, zapíše ako 
rok začínajúcej privatizácie. Zákon 
umožňoval občanovi republiky nad 18 
rokov kúpou alebo prenájmom získať 
majetok štátu. Prvá dražba v okrese 
Svidník podľa záznamov v kronike 

mesta Svidník, prilákala v sobotu 16. 
marca 1991 do hľadiska kina Dukla 
vo Svidníku stovku divákov. Dražbu 
riadila Okresná privatizačná komisia, 
predsedom ktorej bol Pavol Korady. 
  Zo siedmich prevádzkových jedno-
tiek určených na dražbu v prvom ter-
míne malej privatizácie, bol predaný 
ako prvý bufet na amfi teátri, takzvaná 
Žaba. Kúpil ju podnikateľ pán Gundza 
za 150 000 Kčs. Prvým licitátorom vo 
Svidníku bol Anton Jevík. 
  Dražby vo Svidníku sa konali v prie-
behu roka 1991 10-krát. Na druhej 
verejnej dražbe vo Svidníku 6. apríla 
bola predaná predajňa potravín na 
sídlisku Utra za 1 513 000 korún. 
Kúpil ju Jozef Kupec. Emil Pipas kúpil 

predajňu na mäso na sídlisku Utra za 
166 000 korún. V tretej dražbe v apríli 
1991 za prenájom na 2 roky vydražila 
Fotoslužbu Anna Hajduková za 100 
800 korún. Anton Kekelik vydražil 
pohrebníctvo za 105 000 Kčs. Na 
štvrtej dražbe občania neprejavili 
záujem o prenájom ponúkaných jed-
notiek. Najväčší divácky záujem sa 
sústredil na 19. dražbu hotela Dukla 
- 8.11.1991, ktorý bol na predaj za 
rekordných 50 602 000 korún. Krátke 
zaklínadlo ,,beriem“ vyslovil osamote-
ný Svidníčan Ivan Maguľák. 
  Takt to zhrnula kronika mesta Svid-
ník, ktorá si v roku 1991 všimla aj to, 
že z rozhodnutia Mestského úradu
(9.4.1990) bola v máji 1991 otvorená 
pešia zóna. Už samotný názov podľa 
zápisov v kronike hovorí, že by to 
mala byť ulica bez áut. „Občania 
na nej môžu dýchať čistý vzduch 
a byť spokojnejší, že ich nezrazí 
prichádzajúce auto. Na konci pešej 
zóny v centre mesta boli v roku 
1991 postavené stánky, v ktorých 
súkromní podnikatelia ponúkajú 
drobný tovar, chlieb, pečivo, noviny, 
detské oblečenie, kvety, občerstvenie 
a rybie špeciality. Stánky na pešej 
zóne včítané inžinierskych sietí stáli 
2 370 000 Kčs. Zaplatil ich Mestský 
úrad. Postavenie týchto stánkov na 
konci ulice mnohým Svidníčanom sa 
nepáči. Týmto zásahom sa estetické 
stvárnenie centra mesta zhoršilo,“ 
skonštatovala kronika mesta Svidník 
v roku 1991, kedy začala svoju histó-
riu písať novodobá samospráva, ale 
i Mestská polícia, oslavujúca tohto 
roku svoje 30. narodeniny. 

(ps, foto: archív M. Slavik)

Karol Kalinák bol prvým primátorom Svidníka 
v novodobých dejinách samospráv 

Na konci pešej zóny v centre mesta boli v roku 1991 postavené stánky, 
v ktorých súkromní podnikatelia ponúkali drobný tovar, chlieb, pečivo, 
noviny, detské oblečenie, kvety, občerstvenie a rybie špeciality. Stánky 
na pešej zóne vrátane inžinierských sietí stáli 2 370 000 Kčs



9. február 2021Podduklianske novinky 6Spravodajstvo 

  Bez fanfár či nejakých okázalých slávností. Skromne, v rámci 
možností. Asi takto sa dá zhrnúť pripomenutie si 30. výročie 
vzniku Mestskej polície vo Svidníku. Tá začala svoju činnosť 
prvý februárový deň roku 1991, len pár týždňov po tom, ako sa 
datoval vznik slobodných samospráv. Mestá a obce tak rovnako 
oslavujú 30. výročie vzniku samospráv, no tiež, samozrejme, v 
tieni pandémie koronavírusu.

Svidnícka Mestská polícia oslávila 30. narodeniny, 
náčelník spomína aj na staručkého žigulíka 

HISTÓRIU POLÍCIA ZAČALA PÍSAŤ V OBDOBÍ, 
KEĎ SA PO REVOLÚCII ZAČALI BUDOVAŤ SAMOSPRÁVY 

 Mestská polícia vo Svidníku začala písať svoju históriu v období, keď sa po 
revolúcii v roku 1989 začali budovať štruktúry samospráv. Mestská polícia 
vo Svidníku vznikala v čase, keď aj samotný Svidník prechádzal zmenami, 
ktoré by dovtedy nikto nikdy nečakal. Udalosti z prelomu rokov 1990 - 1991, 
teda spred tridsiatich rokov prinášame v kontexte s výročím vzniku svidníckej 
Mestskej polície v tomto, ale aj v samostatnom článku, no nikomu istotne 
nezaškodí spoznať ich bližšie.
Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľ-
stva vo Svidníku sa konalo 11.12.1990 
v zasadačke ONV vo Svidníku. Podľa 
zápisov v kronike mesta Svidník zasad-
nutie zahájil dovtedajší predseda MsNV 
Jozef Baslár. 
  Prítomných bolo 25 z 27 poslancov, 
ktorí zložili zákonom predpísaný sľub. 
Po tomto akte odovzdal dovtedajší 
predseda J. Baslár mestské insígnie 
primátorovi mesta Karolovi Kalinákovi, 
ktorý potom viedol zasadnutie. 
  Zástupcom primátora sa stal dovtedajší 
podpredseda MsNV Michal Bartko, 
členmi mestskej rady boli: Michal 
Gondek (KSS), Milan Hudák (KSS), 
Marián Majda (KDH), Michal Makara 
(ESWS), Pavol Puci (BEZ), Anton Var-

govič (KDH), Peter Želizňák (KSS), 
Michal Bartko (KSS). Za prednostu 
Mestského úradu menoval primátor 
Vasila Štefanca (analógia s bývalou 
funkciou tajomník MsNV). 
  Poslanci schválili mesačný plat pre 
primátora 5 500 Kčs. Pripomeňme, 
že prvý tzv. ponovembrový primátor 
Svidníka, dnes už nebohý Karol 
Kalinák vzišiel z prvých slobodných 
volieb, ktoré sa konali v novembri 
1990. Jeho protikandidátmi boli Pavol 
Suďa a Ján Majda. 
  Ako sme už uviedli, primátorom sa 
stal Karol Kalinák a celý poslanecký 
zbor otvorili poslanci: Ján Noga 
(KSS), Michal Gondek (KSS), M. 

Čobirková (KSS), Peter Ţelizňák (KSS), M. Šandala (KSS), Anton Vargovič 
(KDH), V. Popik (KSS), E. Timko (KSS), J. Sabol (KSS), M. Makara (ESWS), 
M. Hudák (KSS), M. Baja (KSS), M. Bartko (KSS), P. Čuchta (KSS), J. Pančák 
(KSS), Š. Ivanko (KSS), A. Vanat (KSS), N. Hubková (KSS), A. Dudáš (KSS), 
P. Puci (BEZ), M. Majda (KDH), M. Ottová (KSS), M. Serafi n (KSS), F. Šan-
dor (KSS), Pavol Rudy (KSS). Títo ľudia teda stáli pri tom, keď vo Svidníku 
vznikala Mestská polícia. 

PRVÝ NÁČELNÍK JAROSLAV ANTONÍK SPOMÍNA 
 Ofi ciálny vznik Mestskej polície sa datuje k 1. januáru 1991. Jej prvým ná-

čelníkom sa stal Jaroslav Antoník. „Už pár mesiacov predtým sa začalo 
spomínať, že budú môcť na Slovensku vznikať mestské polície a treba 
povedať, že aj pred nimi už fungovali akési občianske hliadky. Ja som v 
tom čase akurát rozviazal pracovný pomer vojaka z povolania a z Česka, 
kde som spôsobil, som sa vrátil na Slovensko, domov do Svidníka. 
   Zisťoval som na úrade možnosti zamestnania sa, no a bola mi po-
núknutá práca práve v mestskej polícii,“ opísal situáciu spred tridsiatich 
rokov Jaroslav Antoník, ktorý ako náčelník stál pri zrode svidníckej Mestskej 
polície. 

PRVÁ ZOSTAVA MESTSKEJ POLÍCIE 
  Funkciu náčelníka mu ponúkol vtedajší primátor Karol Kalinák a okrem 
Jaroslava Antoníka druhým svidníckym mestským policajtom bol Miroslav 
Vachna. Počas prvých týždňov ich úlohou bolo kompletne vybaviť mestskú 
políciu ako takú. Potrebovali výzbroj i výstroj, teda vrátane oblečenia, ale aj 
kancelárske vybavenie. Prvým autom mestských policajtov vo Svidníku bol 
staručký biely žigulík, ktorý dostali z Technických služieb mesta Svidník. Prvý 
rok boli Jaroslav Antoník a Miroslav Vachna ako dvojica mestských policajtova 
postupne k nim prichádzali ďalší. 
  V 1992 nastúpili Tibor Sluťak a Stanislav Derco, o rok neskôr Ján Juskanič, 
Marián Mikita a Jaroslav Kačmár. V marci 1993 zo svidníckej Mestskej polície 
odišiel Miroslav Vachna a až o rok prišla jeho náhrada. Mestským policajtom 
sa stal Pavol Kobularčík. V jeseni 1998 odišiel Tibor Sluťak a nastúpil Jozef 
Džogan, no a medzitým svoj pracovný pomer medzi svidníckymi mestskými 
policajtmi ukončil Stanislav Derco. Dlhé roky mal Svidník šiestich mestských 
policajtov - náčelníka Jaroslava Antoníka, jeho zástupcu Jána Juskaniča a 
Mariána Mikitu, Jaroslava Kačmára, Pavla Kobularčíka a Jozefa Džogana 
ako radových príslušníkov Mestskej polície.

Jaroslav Antoník

Imrich Matiaš
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Svidnícka Mestská polícia oslávila 30. narodeniny, 
náčelník spomína aj na staručkého žigulíka 
Neskôr do súkromnej 
sféry odišiel Jozef Džo-
gan a k zmene došlo aj 
na poste náčelníka. Ja-
roslava Antoníka v roku 
2006 vystriedal Imrich 
Matiaš, aby sa v roku 
2013 po jeho odchode 
do dôchodku Jaroslav 
Antoník po úspešnom 
absolvovaní výberového 
konania znovu vrátil do 
funkcie náčelníka. Me-
dzitým z Mestskej polície 
odišiel Ján Juskanič, 
zástupcom náčelníka 
sa stal Marián Mikita a 
novým mestským poli-
cajtom sa stal Ivan Guzy. 
Napokon odišiel aj už spomínaný Imrich Matiaš a prišiel 
Jakub Kurej. 

SVIDNÍK MA DNES ŠIESTICH 
MESTSKÝCH POLICAJTOV 

  Svidník má tak i dnes šiestich mestských policajtov. 
„Nedá sa porovnávať doba a vtedy a teraz. Všetko 
je iné. Zmenila sa technika, menili sa autá, pribudol 
kamerový systém, veď napokon teraz máme v meste 
40 kamier, čo v minulosti vôbec neprichádzalo do 
úvahy, niečo také sme si vôbec nevedeli ani len pred-
staviť. Technika jednoducho stále išla viac a viac 
dopredu, a to ovplyvňovala aj našu prácu,“ vysvetlil 
Jaroslav Antoník, podľa ktorého priestupkov vždy bolo a napokon aj je stále 
veľmi veľa. „Niekedy nevieme, kam skôr skočiť, ako sa hovorí,“ pozna-
menal náčelník svidníckych mestských policajtov s tým, že medzi najčastejšie 
priestupky vždy patrili a patria priestupky na úseku dopravy, ako porušovanie 
zákazu vjazdu, zákazu zastavenia, zákazu státia a podobne.
  Možno ste sa si už aj vy položili otázky, či vôbec svidnícki mestskí policajti 
majú k dispozícii aj tzv. papuče. Z väčších miest to veľmi dobre poznáme. 
Zle zaparkujete a mestskí policajti vám na koleso nasadia spomínanú tzv. 
papuču. Kým nezaplatíte pokutu, papuču vám nedajú dolu a vy s autom 
nemôžete odísť. 
  No a teraz pozor! Svidnícka Mestská polícia papuče, ako sa tie špeciálne 
zariadenia ľudovo nazývajú, k dispozícii má a aj ch používali, no nie dlho. „Zo 
začiatku sme ich používali, no museli sme s tým prestať, lebo nemáme 
24 hodinovú službu. V praxi to totiž funguje tak, že ak vám mestskí 
policajti nasadia papuču, môžete prísť kedykoľvek zaplatiť pokutu a 
vtedy vám ju musia zložiť, no ale keď my neslúžime 24 hodín denne, 
tak to nemôžeme robiť,“ vysvetlil Jaroslav Antoník a nás zaujímalo aj to, 
či a ak áno, tak koľkokrát, v službe strieľali zo zbrane. „Raz sme museli 
použiť služobnú zbraň, a to na varovný výstrel do vzduchu, keď sme 
naháňali zlodejov, ktorí pri letisku kradli kanalizačné poklopy,“ ozrejmil 

Jaroslav Antoník a priznal aj to, že počas 30-ročnej histórie zaznamenali aj 
dva prípady, keď na mestských policajtov zaútočili. Prvýkrát niekedy v roku 
1997 a druhýkrát pred dvoma rokmi a v oboch prípadoch sa to kvalifi kovalo 
aj útok na verejného činiteľa.

VOZOVÝ PARK SA TIEŽ ČASOM MENIL 
  Spomínali sme, že svidnícki mestskí policajti pred 30-timi rokmi začínali 
jazdiť na starom bielom žigulíku, neskôr mali biely Favorit, červený Forman, 
bielu Fabiu a napokon bielu Daciu Dokker. Biela farba pritom nie je náhodná, 
od istého času je totiž biela farba na služobných autách mestských policajtov 
na celom území Slovenska povinná.
  Názory na prácu mestských policajtov sú všade rôzne a Svidník nie je vý-
nimkou. Kritici sa nájdu vždy, tak ako sa vždy nájdu aj rezervy, no podľa slov 
náčelníka svidníckej Mestskej polície Jaroslava Antoníka aj také malé mesto, 
ako je Svidník, sa bez mestskej polície nezaobíde. 
„Každú chvíľu niekto volá, každú chvíľu niekto niečo potrebuje, že tam 
treba ísť, tam treba ono, no proste je toho naozaj vždy dosť. Potrebovali 

by sme viac ľudí, viac príslušníkov na to, aby sme mohli mať 24 
hodinovú službu a aj počas víkendov, no by to nás muselo byť 
raz toľko ako nás teraz je, ale na to mesto fi nančne nemá,“ uzavrel 
náš rozhovor náčelník jubilujúcej svidníckej Mestskej polície Jaroslav 
Antoník, pre ktorého ako pre náčelníka je priamy nadriadeným primá-
tor mesta. „S každým jedným primátorom som mal vždy výlučne 
profesionálny vzťah, čo povedal primátor, to sa robilo. Primátor 
je mojim priamym nadriadeným, a to, že je ním dnes žena, tak to 
neriešim, beriem to úplne normálne a prirodzene,“ dodal na margo 
spolupráce so svidníckou primátorkou Jaroslav Antoník. 

(ps) 
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  Hoci sa o nich nedá tvrdiť, že by boli nevyhnutné alebo že sa 
bez nich nedá žiť, od nepamäti však patria k životu. Fašiangové 
obdobie je od dávnej histórie späté so zábavami, v tej moder-
nejšej s plesmi.

Za normálnych okolností by bola plesová sezóna v plnom prúde, 
teraz je čas akurát tak na spomienky 

  Svidnícky región, samozrejme, nie je výnimkou a aj tu sa po skončení 
vianočného obdobie rozbieha to fašiangové či plesové. Tento rok však dáva 
všetkým plesom stopku. Pandémia koronavírusu neumožňuje organizovanie 
hromadných podujatí, a tak milovníci spoločenských zábav, pekného oble-
čenie, chutného jedla i pitia si na svoje obľúbené plesové podujatia musia 
minimálne rok počkať. 

***
PLESOVÚ SEZÓNU OTVÁRAL RUSÍNSKY PLES 

  Plesovú sezónu pod Duklou v ostatných rokoch otváral Rusínsky ples. Or-
ganizovali ho vo svidníckej reštaurácii Martin viacerí zanietenci, medzi nimi aj 
ľudia z neziskovej organizácie Dukla Destination či z Občianskeho združenia 

Mladý Svidníčan. V tomto zoskupení vyznieva hlavne Stanislav Hvozda ml., 
ktorý na margo pandémie koronavírusu a celej situácie, ktorá vyvrcholila až 
neorganizovaním plesov, povedal: „Toto obdobie vnímam rôzne, ale čo sa 
týka Rusínskeho plesu, tak my ako združenie sme boli sklamaní, že sme 
nemohli zorganizovať tento rok ples. Po tom všetkom, čo sa vo svete 
deje, by to bolo príjemné odreagovanie.“ Rusínsky ples mal v tomto roku 
zaknihovať svoj 5. ročník. Znamená to, že by to bol ples v štýle takého men-
šieho jubilea. „Pôvodné plány na klasický ples rýchlo padli, no sledovali 
sme aktuálnu situáciu a hľadali sme spôsob, ako tento ročník zorgani-
zovať. Jeden čas sme uvažovali aj nad pretestovaním všetkých hostí, 
muzikantov i celého personálu. V tom čase, keď sme nad tým uvažovali, 
tak by to bolo ešte reálne, ale keďže situácia sa zo dňa na deň menila a 
zhoršovala, nebolo možné spraviť ples ani po testovaní,“ netajil pôvodné 

plány a zámery organizátorov Rusínskeho plesu Stanislav Hvozda ml., s tým, 
že taký ples sa pripravuje dlhšiu dobu, keďže je to v období, kedy sú svadby 
a rôzne plesy. „Musíte mať dopredu zarezervovanú sálu, skupinu aj veci 
okolo, ako je nejaký hudobný hosť či fotograf. 
Tento rok sme mali dohodnutú kapelu Alegro, ktorá nám hrala aj pred 
rokom. Mali sme pripravených aj viacerých hostí, ale keďže bolo zjavné, 
že ples asi nebude, tak nič konkrétne sme s nikým nedohadovali.“ 

***
NEKONAL SA ANI JUBILEJNÝ 

20. SVIDNÍCKY OBČIANSKY PLES 
  Podobne sa k organizovaniu svojho plesu stavali aj organizátori Svidníckeho 
občianskeho plesu. Tohto roku mal 
napísať svoju jubilejnú 20. kapitolu, a to 
by bol istotne dôvod na poriadnu osla-
vu. „Samozrejme, plány sme mali, 
len sme z nich museli už v priebehu 
minulého roka, keď sme sledovali 
vývoj s koronavírusom, postupne 
ustupovať,“ priznal predseda Ob-
čianskeho združenia Chránime kraj 
pod Duklou Jaroslav Mičák, ktorý ples 
pripravuje spolu s kolegami so zdru-
ženia Dušanom Kuzmom, Katarínou 
Sivákovou. Ondrejom Tyčom a ďalší-
mi. „Keďže to mal byť jubilejný 20. 

ročník, chceli sme pozvať všetkých 
našich doterajších vzácnych hostí, 
ktorí v ostatných rokoch formou 
prevzatia záštity nad plesom preja-
vili svoju podporu. 
  Chceli sme, aby sme sa všetci 
takto spoločne zišli a aby sme spo-
ločne ponúkli ľuďom zo Svidníka a 
regiónu jeden ples, na ktorým by sa 
všetci zabavili bez rozdielu,“ pove-
dal predseda Občianskeho združenia 
Chránime kraj pod Duklou Jaroslav 
Mičák, podľa ktorého je teraz rozoberať 

Predseda OZ Chránime kraj 
pod Duklou Jaroslav Mičák

Na Rusínskom plese sa tradične stretávalo aj veľa mladých ľudí

Jozef Čan s manželkou každoročne zvykli absolvovať aj tri plesy

Predseda OZ Mladý Svidníčan Stanislav Hvozda ml. s J. Čanom



9. február 2021Podduklianske novinky 9Spravodajstvo 

Za normálnych okolností by bola plesová sezóna v plnom prúde, 
teraz je čas akurát tak na spomienky 
detaily zbytočné, keďže postupne muselo byť každému jasné, že na plesy 
môžeme zabudnúť. „Nenarobíme nič, taká je doba, musíme sa tomu pri-
spôsobiť, sú na svete dôležitejšie veci, ale ja verím, že sa situácia zmení 
a aj naše životy sa vrátia do normálu a budeme môcť takto o rok ten 
náš jubilejný 20. ročník Svidníckeho občianskeho plesu zorganizovať,“ 
dodal Jaroslav Mičák.

***
STANISLAV HVOZDA: „VERÍM, ŽE VNÚTORNÝ 

STRACH ZO STRETÁVANIA, POMINIE“
  V podobnom pozitívnom duchu sa k tomu, čo nás môže čakať, stavia aj 
predseda Občianskeho združenia Mladý Svidníčan Stanislav Hvozda ml. 
„Veríme, že situácia sa čoskoro upokojí a hneď ako to bude možné, sa 
budeme snažiť zorganizovať nejakú alternatívu za ples. Budeme sledovať 
aktuálnu situáciu aj naďalej. Čo sa týka budúceho roka, tak som presved-
čený, že by malo byt možné zorganizovať ples v klasickom termíne. 
  V neposlednom rade verím, že ten vnútorný strach zo stretávania, ktorý 
je v ľuďoch, čo najskôr pominie a budeme sa môcť spoločne stretnúť a 
zabaviť nielen na plese, ale aj na iných podujatiach,“ zdôraznil Stanislav 
Hvozda ml.
  Plesy v regióne pod Duklou známom aj temperamentnou zábavou v ru-
sínskom štýle lákali každoročne nielen ľudí z nášho regiónu, ale i rodákov 
žijúcich mimo rodného kraja, či ľudí z iných kútov Slovenska. Prevládali však 
domáci, ako napríklad Jozef Čan s manželkou, ktorí patrili medzi stálice trebárs 
Rusínskeho plesu. „Tento rok je zvláštny vo všetkom. Nikdy sme nezažili 
niečo také. Nemôžeš sa stretnúť s rodinou, s priateľmi. A, samozrejme, 
nie sú ani plesy. My sme s manželkou ročne absolvovali dva až tri plesy. 
Každý ples pre nás je spoločenskou udalosťou, na každý sa tešíme. 
Samozrejme, že nám to chyba,“ povedal nám Jozef Čan a priznal, že jeho 
srdcovkou sú plesy rusínske. „Je tam neskutočná zábava a atmosféra. 
Stretneš tam ľudí, ktorých nevidíš celý rok. A každý ples je aj reset hla-
vy. Patri k tomu aj pohár vínka alebo štamperlík. Ja len dúfam, že táto 
dnešná doba čoskoro pominie. A že znovu začne normálny život, aj so 
všetkými plesami a zábavami,“ dodal Jozef Čan. 

***
DARINA MARKOVÁ: „VERÍM, ŽE SITUÁCIA SA ZVLÁDNE A O ROK, 

O TO S VÄČŠOU RADOSŤOU, SA OPÄŤ STRETNEME“
  Tak ako si svojich priaznivcov počas štyroch rokov získal Rusínsky ples, niet 
pochýb, že svojich priaznivcov má za devätnásť rokov aj Svidnícky občiansky 
ples. „Tradícia, radosť,  noblesa - slová , ktoré sme každoročne sklo-
ňovali hneď po Silvestrovskej zábave. Spájala sa s nimi  prichádzajúca 
plesová sezóna, na ktorú sme sa veľmi tešili a patrične aj pripravovali. 
Výber bol jasný. Svidnícky občiansky ples, ktorý organizuje OZ Chránime 

kraj pod Duklou. 
Išlo o každoročné 
stretnutie s pria-
teľmi pri jednom 
stole, dobré jedlo, 
skvelú zábavu a v 
neposlednom rade 
nejakú tú výhru v 
tombole,“ pridala 
svoje spomienky na 
plesy pod Duklou 
Darina Marková. 
Možnosť obliecť si 
krásnu róbu a pre-
tancovať celú noc 
- sen každej ženy, 
sa raz v roku stával 
skutočnosťou. 
  Na občianskom ple-
se sa aj podľa Dariny 
Markovej všetci vždy 
cítili ako jedna veľká 
rodina. „Priatelia, 
známi, ale aj cel-
kom cudzí ľudia 

stierali rozdiely profesijné, sociálne aj osobnostné. Myslím si, že každý,  
kto skúsil občiansky ples vo Svidníku, cítil sa tam krásne a výnimočne. 
Organizačne bol vždy na 
vysokej úrovni. Nechýba-
la krásna výzdoba, dobré 
jedlo, ktoré sa podávalo 
až do rána bieleho. 
Podobne to bolo so za-
bezpečením hudobnej 
kapely či výberom hostí 
do kultúrneho programu.  
To všetko mal pod ume-
leckým dohľadom mo-
derátor večera. Rok 2021 
nám, bohužiaľ nedoprial 
takýto deň. Tak aspoň 
vytiahnime staré albumy 
a pospomínajme si. Ve-
rím, že situácia sa zvlád-
ne a o rok, o to s väčšou 
radosťou, sa opäť stret-
neme pri okrúhlom stole 
a pripijeme na Šťastný 
nový rok,“ usmiala sa Da-
rina Marková a so svojimi 
spomienkami sa pridala 
aj Jozefína Kudlová. 

***
JOZEFÍNA KUDLOVÁ: „COVID ZRUŠIL VŠETKO, AJ PLES“ 

„Prišiel čas, keď som sa každoročne o takom čase aspoň na jeden jediný 
večer cítila ako princezná, aj keď v mojom veku už skôr ako kráľovná. 
Áno, mám na mysli náš Svidnícky občiansky ples. 
  Viem, že takto podobne sa cítili všetky ženy na tomto plese, veď všetky 
boli nádherné, usmiate a uvoľnené. Tohto roku je všetko inak. Covid 
zrušil všetko, aj ples. Tak sa to nejak stalo, my sme si takú situáciu 
nevybrali, ona si vybrala nás a máme to teraz všetci rovnaké. Nič už 
teraz nie je dôležitejšie ako zdravie. Ja viem, že to zvládneme a budeme 
sa na ďalší ples tešiť ešte viac, pretože všetko zlé sa na dobré obráti, 
vždy,“ vyhlásila Jozefína Kudlová, no a pár spomienok na plesy vo Svidníku 
a v okolí pridala aj Jana Tyčová. 

***
JANA TYČOVÁ: „TOHTOROČNÉ FAŠIANGY SÚ INÉ 

- BEZ PRÍPRAV VEČERNÝCH TOALIET“
„Obdobie plesov sme si vedeli vždy užiť a pokiaľ nám to okolnosti dovo-
lili, boli sme súčasťou plesu OZ Chránime kraj pod Duklou, ale s obľubou 
sme sa zabavili aj na plesoch v okolitých dedinách. Bohužiaľ, tohtoročné 
fašiangy sú iné - bez príprav večerných toaliet, bez slávnostnej plesovej 
atmosféry a bez skvelých ľudí,  s ktorými sme sa bavili. Dúfam, že budúci 
rok si to všetci užijeme a pretancujeme na plesoch celú noc.“ No a niet 
pochýb si v to isté veria i mnohí ďalší, pre ktorých plesy a tanečné zábavy v 
období fašiangov raz a navždy patria k životu. Ten však často neriadime sami, 
o čom sa presviedčame už rok, no treba veriť, že i takémuto obdobiu raz príde 
koniec...                                                                                                    (ps)

Manželia Tyčovci na vlaňajšom Svidníckom občianskom plese
Manželia Markovci sa na Svidníckom občian-

skom plese zabávali aj pred rokom

Jozefína Kudlová s partnerom 
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   Tak ako v prvej vlne, rovnako aj teraz v tej druhej 
mesto Svidník ponúka podnikateľským subjektom pô-
sobiacim v prenájme v podnikateľských priestoroch vo 
vlastníctve mesta pomoc. Ide o pomoc vo forme zníže-
nia nájmu za prenájom podnikateľských priestorov.

O zníženie nájmu môžu podnikatelia žiadať do 15. marca 

   Vedúca Odboru sociálnych vecí Mestského úradu vo Svidníku 
Marta Jacková povedala, že v prvej vlne pandémie Covid-19 po-
žiadalo o zníženie nájmu desať subjektov, ktoré užívajú mestské 
priestory. „V druhej vlne zatiaľ požiadal o zníženie nájmu jeden 
subjekt, žiadosti je pritom možné podávať do 15. marca tohto roku,“ 
povedala Martia Jacková a dodala, že v prvej vlne mesto znížilo 
nájom o 3 244,96 eur, z toho štát mestu preplatil 1 060,78 eur.
   PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová k tejto téme do-
dala, že keďže mesto nemá súhlas od žiadateľov na uverejnenie, 
nemôžu zverejňovať, kto o zníženie nájmu požiadal. 

(ps)

   Epidemiologická situácia je na Slovensku naďalej vážna. Tvrdí 
to aj riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so 
sídlom vo Svidníku Helena Hrebeňaková, ktorá v našom rozho-
vore rozoberá hlavne situáciu v okresoch Svidník a Stropkov. 

Regionálna hygienička Helena Hrebeňaková dvíha varovný prst - 
nie sme na tom až tak dobre!

   Podľa jej slov počas nedávneho 
skríningového testovania antigéno-
vými testami dosiahla miera pozitivity 
v okrese Svidník 0,41 % a v okrese 
Stropkov 0,57%. „To, že sa v okresoch 
Svidník a Stropkov počas skríningo-
vého testovania zachytil relatívne 
malý počet pozitívnych, neznamená, 

že sme na tom tak dobre,“ upozornila 
Helena Hrebeňaková a zdôrazňuje 
tak, že ani v našom regióne, teda v 
okresoch Svidník a Stropkov napriek 
postavenie v zoznamoch tzv. CO-
VID automatu, nie je situácia práve 
najlepšia. 
   „V období spomínaného skrí-

n i n g o v é h o 
testovania sa 
vykonávali aj 
RT-PCR  testy 
a ich pozitivi-
ta dosiahla v 
okrese Svidník 
úroveň 11,8 
%, v okrese 
Stropkov 15,1 
%. Výsledky 
z  R T- P R C 
testov neboli 
započ í t ané 
do výsledkov 
skríningové-

ho testovania. Dopadli sme lepšie 
ako viaceré iné okresy, ale určite si 
nemôžeme myslieť, že už to máme 

vyhraté,“ zdôraznila regionálna hygie-
nička Helena Hrebeňaková s tým, že 
za 10 dní po skríningovom testovaní v 

okrese Svid-
ník pribudlo 
ďalších 126 
ochorení, z 
toho RT-PCR 
testami 56 a 
Ag testami 
70. 
   „Smutné je, 
že za február 
(5 dní) nám 
p r i b u d l o  v 
okrese Svid-
ník až 18 po-
zitívne testo-
vaných osôb 
starších ako 
65 rokov, väč-
šina pozitívne 
testovaných 
pochádza zo 
Senior domu 

Svida vo Svidníku,“ informovala He-
lena Hrebeňaková.
   Okresy Svidník a Stropkov sú v 
COVID automate aktuálne v 2. stupni 
varovania - červené, pričom celé 
Slovensko ako také je vo 4. stupni 
varovania - čierne. 
   „Netreba zabúdať, že nám na 
Slovensku šarapatí britská mutácia 
vírusu, ktorá je oveľa nákazlivej-
šia. Situácia v regióne sa môže 
kedykoľvek zmeniť. Preto je veľmi 
dôležite dodržiavať nariadené opat-
renia, obmedziť mobilitu a správať sa 
zodpovedne voči sebe a voči okoliu,“ 
dodala v našom rozhovore riaditeľ-
ka Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom vo Svidníku 
Helena Hrebeňaková. 

(ps)

Regionálna hygienička Helena Hrebeňaková
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   Karafi áty, ruže, gerbery, ľalie, ale 
i asparagus budú v mojich myšlien-
kach vždy späté s mojou babkou a 
dedkom. Vždy, keď zoberiem do rúk 
niektorú zo spomínaných kvetín či ten 
povestný asparagus, vždy si spome-
niem práve na babku či dedka. 
   Pestovali ich v skleníkoch už dávno, 
pradávno, dovolím si tak povedať. S 
prvými pokusmi o pestovanie kvetín 
začali už pred nežnou revolúciou, no 
ofi ciálne začali podnikať v roku 1989. 
Babka mi stále rozpráva o tom, aké 
boli začiatky ťažké, nemali žiadne 
skúsenosti, žiadne fi nancie, ale za 
to mali niečo, čo mnohým, žiaľ, dnes 
chýba. Chuť pracovať a chuť niečo 
dokázať. To bolo niečo, čo mojich 
starých rodičov vždy hnalo dopredu. 
Nepoznali odpočinok, pracovali deň 

a noc, keďže napríklad v zime museli 
každé dve hodiny kúriť do pece, aby 
kvety v skleníkoch nezamrzli. Celé 
to mal, ako sa hovorí, na svedomí 
môj už nebohý dedko Ján Mihalik. 
On prišiel s myšlienkou pestovať 
kvety. Babka dodnes spomína, ako 
za prvých tisíc sadeničiek zaplatili 
vtedajších 3 500 korún, a to boli 
všetky ich peniaze, ktoré vtedy mali. 
Navyše ani len netušili, koľko driny 
sa za tou všetkou krásou kvetín, 
ktoré od nepamäti prinášajú radosť, 
lásku a odmenu, skrýva. Nevedeli, do 
čoho idú, až postupom času odhalili 
všetky úskalia pestovania kvetín. 
Neraz fungovali systémom pokus - 
omyl. Nie raz, nie dvakrát sa pokus 
nevydaril. Po čase však získali prax 
a začali kvetom rozumieť, ako mi 

babka stále zdôrazňuje. Ale prišli aj 
úspechy, veď čerstvo rezané kvety zo 
skleníkov vydržali oveľa dlhšie ako tie 
z dovozu. To bol úspech, ktorý ľudia 
ocenili. Pre mňa ako ich vnučku je 
priam fascinujúce, čo dokázali. Ich 
začiatky naozaj neboli ľahké, boli 
veľmi, veľmi ťažké, preto majú môj 
veľký obdiv. V mojich očiach nebohý 
dedko vždy bol, je a vždy bude človek 
s veľkým a dobrým srdcom. Človek, 
ktorý veľmi rád pomáhal ľuďom a 
aj preto naňho dodnes, neskromne 
poviem, ľudia vo Svidníku a v okolí 
stále spomínajú. Dnes v ich poslaní 
pokračuje dcéra, moja mamka a 
ja, vnučka. V pondelok 8. februára 
oslavuje narodeniny babka a na 
druhý deň, v utorok 9. februára, by 
mal dedko 81 rokov. Žiaľ, nedožil sa 

ich, je tomu už pár rokov, čo naňho a 
jeho lásku k nám a lásku ku kvetom 
môžeme len spomínať. Spomíname 
s láskou a vďakou, dedko, čo si nám 
zanechal, ďakujeme za všetko, aké 
vlastnosti si nám dal a ďakujeme za 
to, že môžeme pokračovať v tom, čo 
si Ty spolu s našou babkou začal. Drž 
sa tam hore a dohliadaj na nás, prijmi 
naše blahoželanie, hoci potriasť Ti 
rukou a objať Ťa tak, ako teraz objí-
mame babku, už nemôžeme. 
   A tie karafi áty, ruže, gerbery, ľalie, 
ale i asparagus už síce nepestujeme, 
no v našich rukách budú vždy pripo-
mínať Teba, ktorý si sa o ne staral tak, 
ako si sa staral o svoje vlastné deti i 
o mňa, Tvoju vnučku... 

Ivana Kizová, 
vnučka

Blahoželanie babke k dožitým a dedkovi k nedožitým narodeninám

   Počas uplynulého víkendu vyvrcholila základná časť extraligy volejbalistov. 
Pred víkendom bol už len jeden otáznik a to konkrétne ten, kto obsadí piate 
a kto šieste miesto. V priamom súboji si piatu priečku po víťazstve 3:2 nad 
Košicami vybojoval Svidník. 
  Hostia mali v prvom sete náskok a hoci domáci vyrovnali, koncovka patrila 
Košiciam a set ukončil esom Miroslav Jakubov. V druhom sete mal Svidník 
navrch a vyrovnal, v treťom viedol 23:19, ale Košičania pri servise nahrávača 
Samuela Goča otočili na 25:23 a dostali sa do vedenia 2:1. Štvrtý set dospel 
do tesnej koncovky, ktorú zvládol Svidník a vyrovnal na 2:2. V tajbrejku boli 
domáci lepší a po obrate vyhrali priamy súboj o piate miesto. 
   V drese Svidníka si po 23 bodov pripísali Lukasz Pietrzak a Michal Petráš, 
po 5 blokov zaznamenali Patrik Marjov a Tibor Matušovský. Zostava Svidníka: 
Jurko 1, Kozák 8, Marjov 11, Pietrzak 23, M. Petráš 23, Matušovský 9, libero 
M. Vitko (R. Vitko 1, Gula 6, Šellong 0). Tréner: P. Tholt.
   Tréner Svidníka Peter Tholt po zápase povedal: „Dnes to bolo také trošku 
utrápené, ale prvý set sme znova mali veľmi zlý nástup. Začalo to niekoľkými 
chybami a aj keď sme záver mohli zvládnuť, súper nás pritlačil servisom. V 
ďalšom priebehu, hlavne ten tretí set sme si už možno mysleli, že to je vyhraté 
a neboli sme disciplinovaní v obrane, no štvrtý set sme zvládli koncovku a 
piaty set sme už mali celý čas navrch. Vieme, že nás čaká play-off a to je 
nová súťaž.“ 
   Vo štvrťfi nále play-off, ktoré sa začína už v stredu 10. februára a hrá sa na tri 
víťazné zápasy, sa stretnú Myjava s Prievidzou, VKP s Košicami a Komárno so 
Svidníkom. Víťaz základnej časti Prešov postúpil priamo do semifi nále, pretože 
Trenčín vo vyraďovacej časti štartovať nebude.                                      (svf)

Svidníčania po obrate zdolal Košice a do play-off idú z 5. miesta
TJ SLÁVIA SVIDNÍK - VK KDS ŠPORT KOŠICE 3:2 (-22, 19, -23, 24, 10)
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  Finančná správa zverejnila ďalší eFormulár pre daňové pri-
znania. Tento raz ide o daňové priznanie k dani z motorových 
vozidiel (DzMV). Klienti ho nájdu na portáli fi nančnej správy 
ako aj v aplikácii eDane. Termín na podanie a zaplatenie dane z 
motorových vozidiel je 31. marca 2021.

Formuláre daňových priznaní k dani z motorových vozidiel sú už dostupné

  Daňovníci môžu podávať daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel. 
Finančná správa zverejnila eFormulár daňového priznania. Daňovníci majú v 
tomto roku na jeho podanie viac času. Lehota na splnenie si tejto povinnosti 
sa predĺžila z 31. januára 2021 na 31. marca 2021. Podnikatelia tak majú viac 
ako mesiac čas na to, aby daňové priznanie podali a daň v novom termíne 
aj uhradili.
  Daňové priznania za zdaňovacie obdobie končiace 30.11.2020 a 31.12.2020 
musia daňovníci podať na novom vzore DMVv20 (tlačivo č. MF/017527/2020 - 
726). Klienti ho nájdu na portáli fi nančnej správy, ako aj v osobnej internetovej 
zóne daňovníka.

  Predmetom DzMV 
sú vozidlá patria-
ce do kategórie L 
(motocykle, trojkol-
ky, štvorkolky), M 
(osobné automo-
bily a autobusy), 
N (nákladné autá) 
a O (prípojné vo-
zidlá) evidované v 
Slovenskej repub-
like. Tieto vozidlá 
sa používajú na 

podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť. 
  Nezdaňujú sa dopravné prostriedky ako kolesové a pásové traktory, snežné 
skútre či pracovné stroje.
  Ročné sadzby dane upravuje zákon o dani z motorových vozidiel. Napríklad 
pre osobné automobily (kategórie M1) či motocykle (kategórie L) s objemom 
nad 900 do 1 200 cm3 je ročná sadzba dane 80 eur, nad 1 200 do 1 500 cm3 
majú ročnú sadzbu dane  115 eur a nad 1 500 do 2 000 cm3 je to 148 eur. 
Pre vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina 
(elektromobily) je priradená nulová ročná sadzba dane. Sadzba dane sa 

znižuje, ponecháva alebo zvyšuje podľa veku vozidla  a platí pre kategórie 
L, M1, N1, N2, O1 až O3:
Ročná sadzba dane sa zníži o:
- 25% počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej 
evidencie vozidla,
- 20% počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov (od 37. do konca 72. 
kalendárneho mesiaca),
- 15% počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov (od 73. do 
konca 108. kalendárneho mesiaca).
Ročná sadzba dane bez úpravy:
sa použije počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov (od 109. 
mesiaca do konca 144. kalendárneho mesiaca).  
Ročná sadzba dane sa zvýši o:
- 10% počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov (od 145. mesiaca do 
konca 156. kalendárneho mesiaca),
- 20% pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane 
mesiaca prvej evidencie vozidla.
Daňový subjekt podáva daňové priznania podľa trvalého pobytu fyzickej osoby 
alebo sídla právnickej osoby a vybrané daňové subjekty na Daňovom úrade 
pre vybrané hospodárske subjekty v Bratislave.                                       (fs)

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
   Milan Hrinda (1954) Tisinec, Milan Lukašik (1951) Levoča, Ján Metiľ (1933) 
Medzilaborce, Alžbeta Mastiľáková (1949) Medzilaborce, Michal Lazor (1946) 
Nižný Orlík, Anna Džupinová (1943) Svidník, Ján Mašlej (1939) Lúčka, Helena 
Pirohová (1935) Stropkov, Michal Hamarčák (1930) Vyškovce, Júlia Stašková 
(1932) Stropkov, Mária Kmecová (1932) Okrúhle - Šapinec, Ján Hladoník 
(1948) Svidník, Mária Senajová (1948) Svidník, Jozef Steškanin (1951) Svid-
ník, Pavol Bučko (1963) Bžany, Dušan Vanta (1945) Nižný Mirošov, Zuzana 
Soľaničová (1931) Kurimka, Mária Krajňáková (1941) Vagrinec, Mgr. Juraj 
Voloch (1947) Svidník, Juraj Tomko (1941) Lužany pri Topli, Martin Maťaš 
(1967) Svidník, Elemír Kumičák (1942) Medzilaborce, Ladislav Suchytra 
(1958) Svidník, Matúš Jenča (1948) Stročín, Július Horňák (1951) Stropkov, 
Ivan Capcara (1935) Roškovce, Milan Havran (1953) Medzilaborce, Ján 
Babej (1950) Stropkov - Bokša, Irena Michališinová (1939) Miroľa, Zuzana 
Brenišová (1933) Giraltovce, Michal Petranin (1936) Mlynárovce, Helena 
Kumičáková (1947) Medzilaborce, Michal Perehanec (1948) Sečovce, Anas-
tázia Baťková (1938) Čabiny, Jozef Kovalčík (1960) Stropkov - Sitník, Mária 
Gonosová (1933) Breznica, Mária Ondocsková (1935) Nižná Jedľová, Anna 
Patkaňová (1938) Svidník, Peter Kuzma (1957) Varechovce, Anna Vargová 
(1945) Brezov, Pavel Rapáč (1934) Stropkov, Pavol Horúcka (1954) Piešťany, 
Lýdia Peštová (1956) Giraltovce, Anna Maruščáková (1940) Vyšná Olšava, 
Helena Skarupová (1945) Dubová, Stanislav Doruľa (1967) Mestisko, Mária 
Milá (1942) Rovné. 

Krásneho životného jubilea - 40 rokov 
sa vo štvrtok 11. februára 2021 dožíva 

manželka, mamka, dcéra a sestra 
Janka DAŇKOVÁ.  

  Milá naša jubilantka, 
k Tvojím okrúhlym 40. narodeninám Ti 

prajeme - Buď šťastná ako nik iný, 
hlavne teraz, keď sláviš svoje narodeniny. 

Nech Tvoje roky plynú v pokoji a láske, 
aby si mohla povedať „Žiť je krásne“. 

V radosti svoj život uži, maj vždy to, po čom 
Tvoje srdce túži. Nech Ti zo dňa na deň 

rastie láska, blaho, pokoj, zdravie, šťastie 
a dobré veci prajeme Ti vrúcne všetci.   

 
  Rodičia Hnátoví, manžel Martin, deti Adam 
a Sofi jka, brat Rastislav s rodinou, brat 
Daniel s deťmi a svokrovci Daňkoví 

BLAHOŽELANIE 

BLAHOŽELANIE 
Ako to rýchlo pretelelo

nad Tvojou hlavou nebadane.
Jarčeky vrások zdobia čelo,

strieborný sniežik krášli skráne.
A zrakom duše pátraš v diali,
spomienky sa Ti roja v mysli,

a tie, čo radosť prinášali,
a tie, čo smútok v dušu vtisli.
Nejedna chvíľa v prešlom žití

ťažila dušu ako jarmo
no srdce hreje to, keď cíti,
že nežil si tie roky darmo.

Pre svojich drahých šťastné chvíle,
pre všetkých, čo máš naokolo,

pre všetko, čo Ti je tu milé,
prežiť tie roky hodno bolo.

Krásneho životného jubilea - 70 rokov sa 25. januára 2021 
dožil náš milý manžel, otec a dedko

Ján BOŽÍK. 
   Milý oslávenec, na prahu životného jubilea Ti chceme zaželať najmä pevné 
zdravie, šťastie, lásku a pohodu v kruhu najbližších. 
   Manželka Mária, dcéry Jana, Beáta a Majka s rodinami 
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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. 

13. februára 2021 uplynú dva roky,  
odkedy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, otec a dedko
Milan ŠTEFANISKO zo Svidníka

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

S láskou a úctou spomínajú manželka Viera, 
dcéra Milka, syn Rastislav s rodinami, dcéra 
Lucia s priateľom a ostatná rodina  

  Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku v spolupráci s 
Odborom školstva a kultúry Mestského úradu v Stropkove pri-
pravujú regionálnu súťažnú výstavu neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2021. 

Pripravujú Výtvarné spektrum 2021 

  Tejto výstave bude predchádzať okresná súťaž Výtvarný Stropkov 2021 
a Výtvarný Svidník 2021. V súťaži bude hodnotený okres Svidník a okres 
Stropkov samostatne. Súťaž je postupová a určená pre mládež (od 15 rokov) 
a dospelých. Ocenené práce postupujú na krajskú súťaž neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2021.
Uzávierka súťaže: 26. marec 2021. Vernisáž a miesto výstavy: 16. apríla 2021. 
Výstava potrvá: 16. apríla - 7. mája 2021.
  Výtvarné spektrum je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou postupovou 
súťažou v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Slovenskej republike 
a je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Vyhlasuje a realizuje 
sa každoročne. Súťaž nadväzuje na viacročnú úspešnú tradíciu súťažného 
podujatia Výtvarná Dubnica, ktoré vzniklo v roku 1963 v Dubnici nad Váhom, 
v tomto roku je to 58. ročník súťaže Výtvarné Spektrum.
Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a 
umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie 
a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby. 
Viac informácií o súťažných kategóriách, prihlásení sa do súťaže, súťažných 
podmienkach, kritériách hodnotenia získate v Podduklianskom osvetovom 
stredisku vo Svidníku alebo na Odbore školstva a kultúry Mestského úradu 
v Stropkove.   
  Výtvarné práce z okresu Svidník doručte na POS vo Svidníku v termíne od 22. 
do 25. marca 2021, z okresu Stropkov na Odbor školstva a kultúry Mestského 
úradu v Stropkove taktiež v termíne od 22. do 25. marca 2021.
Informácie získate aj na:
Katarína Grúsová, tel. 054/75 21 068, e-mail: pos-zuc3@svitel.sk
Anežka Madzinová, tel. 054/48 68 892, e-mail: anezka.madzinova@stropkov.sk 

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove je hlavným organizátorom 31. 
ročníka vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“.
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku zastrešuje regionálne kolo tejto 
súťaže pre okresy Svidník, Stropkov a Bardejov. Súťaž je určená pre žiakov 
základných a stredných škôl v troch kategóriách nasledovne:
1. kategória: žiaci 4. - 6. roč. ZŠ a 1. roč. osemročných gymnázií
2. kategória: žiaci 7. - 9. roč. ZŠ a 2. - 4. roč. osemročných gymnázií
3. kategória: žiaci SŠ, gymnázií a 5. - 8. roč. osemročných gymnázií
Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú 
náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, 
astrofyzika, história astronómie, Slnečná sústava, astronomické prístroje, 
kozmonautika.
Priebeh súťaže:
Okresné resp. regionálne kolo pozostáva z dvoch, eventuálne troch nezá-
vislých častí: 
1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 
5 - 10
2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy
3. Ústne kolo
Termíny: Okresné, resp. regionálne kolo Podduk-
lianske osvetové stredisko vo Svidníku: 
1. kategória 17. marca 2021 o 9.00 hod.
2. kategória 18. marca 2021 o 9.00 hod.
3. kategória 19. marca 2021 o 9.00 hod.
Krajské kolo: Hvezdáreň a planetárium v Prešove. 
1., 2., 3. kat. do konca apríla 2021. Celoslovenské kolo 1., 2., 3. kat. Termín 
bude oznámený na krajskom kole
Postupový kľúč:
Do regionálneho kola postupujú jednotlivci umiestnení na 1.-3. mieste v 
školskom kole. To nie je povinné, no odporúča sa.
Do krajského kola postupujú jednotlivci umiestnení na 1.-3. mieste v regio-
nálnom kole. Do celoslovenského kola postupujú jednotlivci umiestnení na 
1.-3. mieste v krajskom kole. 
Školy môžu žiakov do súťaže nahlásiť do 12. marca 2021 na e-mailovu ad-
resu: astroroztoky @ protonmail.ch. V prihláške je nutné uviesť meno žiaka 
a kategóriu v ktorej bude súťažiť. 
Čo vieš o hviezdach? - prípravný kurz
  Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku organizuje prípravný kurz 
pre záujemcov o účasť na okresnom kole vedomostnej súťaže „Čo vieš o 
hviezdach?“ 2021. Kurz bude prebiehať dištančnou formou od 8. februára do 
12. marca 2021. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: 
všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, Slnečná sústava, 
astronomické prístroje, kozmonautika. Záujemci o kurz sa môžu prihlásiť 
priebežne, s uvedením príslušnej kategórie, do 5. marca 2021 na e-mailovej 
adrese: astroroztoky @protonmail.ch.

Čo vieš o hviezdach 2021
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SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

LEKSA-PICHANIČ, Vladimír: 
Chcel by som byť slonom na Srí Lanke. 
Bratislava, 
Perfekt 2020. 48 s.
  Azda každému z nás sa občas 
prisnije, že je nejakým zvieraťom. 
Dievčaťu, ktoré miluje kvietky, že 
je včielkou. Chlapcovi, ktorému sa 
nechce upratovať izbu, že je leňo-
chodom. Ten, kto si nerád umýva 
zuby, je vo sne žabou, lebo tá, ako 
je známe, si zuby umývať nemusí. 
Milovníci opery sa stávajú motýlik-
mi, keďže tie sa do opery dostanú 
zadarmo na krku divákov.  
  Autor tejto knižky by chcel byť 
slonom. Prečo? Pretože je cti-
teľom vôní a keby mal nos dlhý 
ako chobot, mohol by ich lepšie 
ucítiť. A viete čo? Na chvíľku tým 
slonom naozaj bol - vtedy, keď 
písal túto knižku. Vonia ako teplé 
májové ráno. Neveríte? Privoňajte 
si k nej.

TLUČKOVÁ, Zuzana
  Narodila sa 9. februára 1962 v Košiciach. Zuzana Tlučková je slovenská 
divadelná a televízna herečka a humoristka. Venuje sa tiež dabingu. V detstve 
účinkovala v Zlatej bráne. Počas strednej školy bola členkou Malého divadel-
ného štúdia. V roku 1984 absolvovala štúdium na VŠMU v Bratislave. Od roku 
1985 bola členkou činohry Novej scény v Bratislave, pôsobila aj v štúdiu L+S. 
Potom sa stala herečkou v slobodnom povolaní. Jej domovským divadlom 
je divadlo West. Dnes hosťuje vo viacerých divadlách, jej tvár je známa aj z 
televíznych obrazoviek, kde sa v poslednom čase vžíva do úloh rôznych postáv 
v humoristických reláciách. Jednu z hlavných úloh zahrala v úspešnom seriáli 
Susedia a Priateľky. S bývalým manželom hercom a humoristom Štefanom 
Skrúcaným má dvoch synov Tomáša a Lukáša.  

TOMÁŠIK, Samo (8.2.1813-10.9.1887)
  Slovenský romantický prozaik, básnik a evanjelický farár. Študoval v Rožňave, 
Kežmarku, Krakove, Wieliczke. Po ukončení vzdelávania pracoval dva roky 
ako vychovávateľ. Po smrti otca pôsobil v Chyžnom ako evanjelický farár. Pri-
činil sa o založenie prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Svojou tvorbou 
sa radí do medziobdobia medzi kollárovskou a štúrovskou generáciou. Začínal 
latinskou tvorbou, no zároveň prejavoval záujem o  ľudové piesne. Okrem 
latinčiny písal tiež česky a slovensky. Jeho básnická tvorba sa vyznačuje 
spevnosťou. Väčšina jeho básní obsahuje vlastenecko-bojové výzvy do boja 
za slobodu a spravodlivosť. 

U fotografa:
- Koľko budú stáť 
farebné snímky?

- Teraz sa usmievajte. 
Potom vám poviem...

LEKÁRNE
FEBRUÁR: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Poho-
tovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
13. a 14. februára: MUDr. M. Sobek - Nemocnica vo Svidníku. 
                                Kontakt: 054/786 05 80.
Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
Stomatologické pohotovostné služby sú cez víkendy a štátne sviatky od 8.00 
do 12.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR: 
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 
054/786 05 38.

PRAVOSLÁVNY CHRÁM
   Na základe Uznesenia vlády SR a platnej vyhlášky Úradu verejného zdra-
votníctva SR sa bohoslužby konajú stále bez účasti verejnosti.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Drahí veriaci, počas obmedzenia verejných bohoslužieb sme s vami prostred-
níctvom prenosu z Chrámu Božej múdrosti. Modlite sa za nás! Žehnáme vám 
z Pánovho chrámu.
   Pondelok 8. februára: 17.00 + Jozef, * Jozef a Helena, Utorok 9. februára: 
17.00 + z rod. Pavelčákovej a Legiňovej, + Ján a ost. z rod. Jurinovej, Streda 
10. februára: 17.00 + Ján, Mária, Terézia, Peter, Ján, Janka, * Ľubomír, Dana, 
Matej, Magdaléna, Zuzana, Alžbeta, Štvrtok 11. februára: 8.00 * Andrea s rod. 
(40 rokov života), + Michal Tkačin (panychída). Piatok 12. februára: 17.00 + 
Andrej, Mária, Peter, Ivan, Ján, Svetlana, + Jozef, Michal, Mária, Sobota 13. 
februára: 8.00 + Anna Džupinová (panychída za všetkých v týždni), + Martin 
Mikloš, Nedeľa 14. februára: 9.00 * Za farnosť, * Jarmila, Marcel, Alica, Viliam, 
Tomáš, 17.00 Večiereň - s katechézou pre mládež.  

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ 
   Sväté liturgie sa slávia na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva 
SR bez účasti veriacich.
   Pondelok 8. februára: 17:00 + Anna, Ján, Utorok 9. februára: 7:00 + Ján, 
Júlia Kandraví, Streda 10. februára: 17:00 + Albín, Anna, Štvrtok 11. februára: 
7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Adama, Piatok 12. februára: 17:00 
Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Irenu rod. Halajovej, Sobota 13. 
februára: 7:00 + Anna Najdúchová, Nedeľa 14. februára: 9:000 Za farnosť.

SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA 
   Počas mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu sa nekonajú 
zhromaždenia Jehovových svedkov v sále Kráľovstva na Ul. Festivalovej, č. 
2042, ale prebiehajú formou videokonferencie, a to každý štvrtok o 18.00 
a nedeľu 9.30 hod. Na týchto zhromaždeniach sa môžete dozvedieť akým 
spôsobom sa Boh spolu s Ježišom o nás starajú aj v dnešnej dobe. Môžete si 
pozrieť aj webovou stránku www.jw.org, kde je možné si on-line čítať Bibliu a 
nájsť veľa užitočných rád čo sa týka rodiny aj iných životných situácií. Sú tam 
tiež zaujímavé videá o ľuďoch, ktorí pochádzajú z rôzneho prostredia a ktorí 
našli pravé šťastie. Niektorí z nich sú vysoko kvalifi kovaní odborníci a vedci, 
iní boli predtým závislí od drog alebo boli vo väzení, ale zmenili svoj život.
Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie údaje 
získate na tel. čísle 0918 178 485.
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Infoservis 

Kto daroval krv 
  V stredu 3. februára prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice darovať krv 42 bezpríspevkových darcov: 
  Emil Haninčík (45), Peter Novotňák (79), Martin Doruľa (34), Vladislav Kese-
lica (49), Emília Timanová (2), Štefan Šafranko (12), Peter Homza (64), Jozef 
Sabo (13), Ján Mydla (3), Ján Sabol (36), Vladislav Slimák (7), Radovan Bičej 
(51), Ingrida Baranová (17), Jozef Palidrab (61), Ivana Gimová (6), Kristína 
Gonosová (6), Ján Kokinda (59), Katarína Rohaľová (prvodarca), Ema Bičejo-
vá (prvodarca), Alica Kiklicová (prvodarca), Laura Volčková (prvodarca), Aneta 
Palidrabová (prvodarca), Vratko Michalič (4), Michal Kmiť (3), Pavel Kočan (2), 
Martin Sušina (16), Renáta Kosťová (2), Denis Jeselský (4), Tobiás Kost (2), 
Ján Fedák (7), Daniel Mišenko (4), Dominika Pališínová (3), Ivan Bochnovič 
(60), Róbert Zápotocký (4), Lenka Bučková (12), Marián Matkobiš (54), Marek 
Kapcala (prvodarca), Juraj Zajaroš (96), Mária Šmajdová (3), Peter Homoľ 
(42), Pavol Liška (3), Jaroslav Senaj (23). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

  Podduklianske osvetové stredisko a Odbor školstva a kultúry Mesta Stropkov 
zverejnili propozície regionálnej súťaže AMFO 2021. 
AMFO - postupová súťaž a výstava amatérskej fotografi ckej tvorby je najstar-
šou a najprestížnejšou súťažou tohto druhu na Slovensku. Súťaž je určená 
trom vekovým skupinám: deťom, mládeži, dospelým.  Súťaž nie je tematicky 
zameraná, ani vymedzená. Súťaž sa koná každý rok. V každom ročníku 
súťaže NOC vyhlasuje odporúčanú tému, ktorá nie je povinná. V roku 2021 
je odporúčanou témou RODINA.
CIELE SÚŤAŽE 
  Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a 
umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom pozvania, realizácie a 
prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografi ckej tvorby. 
Súťaž napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov, zároveň vytvára aj 
priestor pre rozvoj umeleckej tvorivosti i technickej zdatnosti žiakov, mládeže i 
dospelých z rôznych regiónov Slovenska, vytvára možnosť pre prezentáciu diel 
rôzneho tematického i žánrového zamerania, vytvára priestor pre porovnanie 
ich umeleckej i technickej úrovne. 
  Súťaž AMFO umožňuje rozvíjať umelecký talent, i technické danosti účast-
níkov - mladých tvorcov i dospelých autorov, prispieva k zmysluplnému vyu-
žívaniu voľného času v intenciách súčasného spôsobu života. 
Základné hodnoty súťaže sú: rôznorodosť, ľudskosť autentickosť. 
Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum z poverenia Minister-
stva kultúry SR. Usporiadateľmi súťaže v regióne sú Podduklianske osvetové 
stredisko a Mesto Stropkov - Odbor školstva a kultúry.
UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 
24. marec 2021. Vernisáž a miesto výstavy: 9. apríl 2021. 
ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE 
Základným stupňom súťaže je regionálne kolo. Z regionálnych postupových 
súťaží postupujú diela na základe návrhov regionálnych porôt do krajských 
súťaží. Krajské poroty navrhujú diela z krajských kôl do celoštátneho kola 
súťaže.
Súčasťou súťaže a výstavy je vzdelávací a rozborový seminár. 
SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE: 
I. veková skupina: autori do 15 rokov 
a. kategória: čiernobiela fotografi a 
b. kategória: farebná fotografi a 
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II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov 
a. kategória: čiernobiela fotografi a 
b. kategória: farebná fotografi a 
veková skupina: autori nad 25 rokov 
(okrem poslucháčov a absolventov študijného 
odboru fotografi a) 
a. kategória: čiernobiela fotografi a 
b. kategória: farebná fotografi a 
Bez rozlíšenia veku:
c. kategória: cykly a seriály 
d. kategória: experiment
Podmienky pre súťažiacich 
PRIHLASOVANIE 
Na súťaži sa môžu zúčastniť každý tvorca fotoamatér, občan Slovenskej 
republiky. 
Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta svojho byd-
liska, alebo pôsobenia. Ak sa v mieste jeho bydliska/pôsobenia neuskutoční 
regionálne kolo, môže sa prihlásiť do regionálneho kola v inom regióne daného 
kraja, ak s tým budú súhlasiť organizátori.
Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Ná-
rodného osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/, 
v časti „Chcem sa prihlásiť“. 
TERMÍN ZASLANIA ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY
Podmienkou účasti na regionálnej súťaži je doručenie súťažných prác a zá-
väzného vstupného formuláru (prihlášky) potvrdeného podpisom  najneskôr 
do 24. marca 2021. Fotografi e a multimediálne prezentácie z okresu Svidník 
doručte na POS vo Svidníku, z okresu Stropkov na odbor školstva a kultúry, 
MsÚ v Stropkove: 
- osobne alebo poštou. Adresy sú takéto: Podduklianske osvetové stredisko,                             
Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník, Mesto Stropkov, odbor školstva 
a kultúry, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov. 
  V prípade nejasností kontaktujte odbornú pracovníčku pre fi lmovú a fotogra-
fi ckú tvorbu POS vo Svidníku Katarínu Grúsovú, tel. 054/75 21 068, e-mail: 
pos-zuc3@svitel.sk a Mesto Stropkov, Odbor školstva a kultúry, Anežka Ma-
dzinová, tel. 054/48 68 892,  e-mail: anezka.madzinova@stropkov.sk


