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  Sociálne dávky si odpracujú. O čistotu slovenských miest či 
obcí sa už budú môcť starať aj odídenci z Ukrajiny. Úrady práce 
začínajú s ich aktiváciou. Otázny je však záujem samospráv i 
samotných Ukrajincov.

Aktivačné práce už môže úrad práce prideliť aj odídenkyniam z Ukrajiny 

  Bardejovský Úrad práce sa v dvoch okresoch - Bardejov a Svidník pokúsi ak-
tivovať okolo 80 ukrajinských odídencov, prevažne žien, z toho vo svidníckom 
okrese ide o zhruba 30 ľudí. „Bude pre nich platiť taká istá povinnosť ako 
pre našich klientov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, to znamená, 
že ich povinnosťou bude odpracovať si 32 hodín mesačne,“ vysvetlila 
pre naše noviny riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove 
s pôsobnosťou aj pre okres Svidník Lenka Kováčová (na fotke).  
  Povinnosť aktivovať odídencov úradom práce vznikla prvým decembrovým 
dňom. Ženy, ktoré ušli pred vojnovým konfl iktom, môžu ponuku úradov od-
mietnuť, no prídu o sociálnu pomoc. „Ak odmietnu aktiváciu, samozrejme, 
že im bude dávka znížená o 68,80 eur, respektíve im bude odňatá táto 
dávka,“ upozornila Lenka Kováčová s tým, že ide o rovnaké pravidlo, ako v 
prípade slovenských nezamestnaných. 

  Jednotlivec pritom aktuálne do-
stáva práve necelých 70 eur. Žena 
s jedným až štyrmi deťmi si pomô-
že 130-timi eurami. „Aktivovať 
ukrajinských odídencov môžu 
mestá, obce, avšak aj rôzne 
rozpočtové organizácie, ktorých 
zriaďovateľom je obec, ale aj 
právnické osoby s pôsobnos-
ťou na území Slovenskej repub-
liky,“ vysvetlila Lenka Kováčová a 
doplňme, že ide napríklad o školy, 
škôlky, či zariadenia pre seniorov. 
Bežne ľudia zamestnaní v rámci 
aktivačných prác čistia ulice. 
„Vôbec mi to nevadí, budem 
robiť a pomáhať tak, ako nám 
pomáhajú,“ povedala jedna z 
ukrajinských odídenkýň, ktorá 
našla svoj dočasný domov vo 
svidníckom regióne a svoj názor 
pridala aj ďalšia. „Keď ma vaše 
úrady zavolajú pracovať, pre 
mňa to bude dobré a prijmem 
to, lebo ako inak? Môžem robiť 
čokoľvek. Čo mi určia, že mám 
robiť, tak budem robiť.“ 
  O možnosti zamestnávať na aktivačné práce už aj ukrajinské odídenkyne vie 
aj svidnícka samospráva. Zatiaľ však podľa vyjadrenia PR manažérky mesta 
Svidník Kristíny Tchirovej (na fotke) čakajú na bližšie informácie. 
„Momentálne to vnímame skôr iba na úrovni takej myšlienky, čiže uvidí-
me, čo ukážu najbližšie týždne. Bude to predmetom takého zvažovania 
na najbližšie týždne.“ 
  Pre zložitejšie prípravy sa napríklad v okresoch Bardejov a Svidník chystajú 
Ukrajincov naplno aktivovať od nového roku. Vo Svidníku napríklad bežne v 
uliciach pracovalo aj 90 ľudí, dnes je ich do tridsať. 
  Voľné kapacity aj preto registruje i úrad práce. „Vieme o tom, že voľné 
pracovné miesta na aktiváciu týchto odídencov má ako mesto Bardejov, 
tak aj mesto Svidník,“ uzavrela riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny v Bardejove s pôsobnosťou aj pre okres Svidník Lenka Kováčová. 

(ps)

  Zrazeného vlka našli v uply-
nulý štvrtok ráno pri vjazde na 
obchvat Svidníka v smere od 
Stročína. Poľovník Ivan Džupin 
pre naše noviny povedal, že to 
mohol byť troj-štvorročný vlk.

Našli zrazeného vlka

 „Takto skoro ráno sa vlci zvyknú 
vracať z lovu a toto miesto je ich 
starou migračnou trasou, ktorou 
prechádzajú. 
  Je ho škoda, predsa len je to chrá-
nený živočích, no a rovnako škoda, 
že v regióne nemáme vybudované 
žiadne prechody pre zvieratá, ako 
sú vlci,“ povedal Ivan Džupin, pričom 
na mieste prišli aj policajti a neskôr aj 
ochranári zo Štátnej ochrany prírody, 
ktorí usmrtenie vlka zdokumentovali. 

 (ps)
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  Krvavá večerná dráma vo Svidníku. Z pohostinstva sa v uplynulý 
utorok podvečer vypotácal krvácajúci muž. Dlho nebolo jasné, 
čo sa vlastne stalo. Na chodníku bolo množstvo krvi, policajti 
dlho nemohli napadnutého ani len vypočuť.

Krvavá dráma na svidníckej autobusovej stanici 

  Policajné pásky, kaluže krvi a podozrenie z útoku nožom. Večerná dráma 
zamestnala vo Svidníku viacerých policajtov.
  39-ročného muža mali napadnúť v priestoroch pohostinstva na svidníckej 
autobusovej stanici. „Mal byť bodnutý do oblasti bedier a stehna,“ infor-
moval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR v Prešove Daniel 
Džobanik. Po incidente muž vyšiel z pohostinstva smerom na autobusové 
nástupištia. Od pohostinstva až po prvú lavičku na nástupištiach boli stopy 
krvi. Na autobusovú stanicu okamžite dorazili nielen záchranári, ale i policajti. 
Mužove zranenia si vyžadovali ošetrenie v nemocnici. „Vo večerných hodi-
nách bol prijatý 39-ročný muž, bodnutý údajne dvakrát nožom do dolnej 
časti chrbta. Bližšie informácie neviem udať, ani sám pacient nevie udať, 
kto to bol alebo čo to bolo,“ povedal nám primár Chirurgického oddelenia 
Nemocnice arm. gen. L. Svobodu patriacej do siete Svet zdravia Igor Leško.
  Podľa našich informácií napadnutému a zranenému mužovi v krvi zistili 
takmer štyri promile alkoholu. Personál pohostinstva sa vyjadrovať nechcel. 
Na chirurgickom oddelení svidníckej nemocnice muž podľa primára pobudne 
niekoľko dní. „Utrpel zranenia, ktoré si vyžiadajú dobu liečenia minimálne 
desať dní,“ informoval krajský policajný hovorca Daniel Džobanik a primár 
chirurgie Igor Leško dodal: „Zatiaľ pacient je prijatý na antibiotickú liečbu 
a dúfam, že v skorom čase bude prepustený do domácej liečby.“ 

  Čo presne sa v pohostinstve na svidníckej autobusovej stanici stalo, vyšetrujú 
policajti, ktorí postupne vypočúvali viacerých svedkov. 
„Polícia v tomto prípade začala trestné stíhanie pre prečin výtržníctva 
a pre prečin ublíženia na zdraví,“ doplnil ešte hovorca prešovskej krajskej 
polície Daniel Džobanik.
  Policajti majú aj kamerové záznamy z blízkeho okolia. Podľa dostupných 
informácií mali byť do konfl iktu zapletení ďalší dvaja muži a jedna žena. Či 
zraneného skutočne niekto bodol alebo ide len o nešťastnú náhodu, ukážu 
až najbližšie dni.                                                                                       (ps)

39-ročného muža mali napadnúť v priestoroch pohostinstva 
na svidníckej autobusovej stanici...

  Sociálna poisťovňa zvýši dôchodky v roku 2023 podľa § 82 
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien, 
teda o 11,8 % mesačnej sumy dôchodkov. 

Sociálna poisťovňa, pobočka Svidník informuje: Zvýšenie dôchodkov v roku 2023

  Percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchod-
cov bolo určené Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok 
kalendárneho roka 2022.
        DÔCHODKY SA ZVYŠUJÚ
- od 1. januára 2023, ak boli priznané pred týmto dňom,
- odo dňa priznania dôchodku, ak sa priznajú od 1. januára 
2023 do 31 . decembra 2023,
- odo dňa opätovného vzniku nároku na výplatu dôchodku, 
ak sa dôchodok 1. januára 2023 nevypláca.
        NEZVYŠUJÚ SA 
- vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky vymerané zo starobného, predčasné-
ho starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý v roku 2023 už bol zvýšený.
Ak ide o dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku alebo dôchodok 
upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu, zvýšenie dôchodku sa pripočíta k 
sume dôchodku nezvýšenej na sumu minimálneho dôchodku alebo neupra-
venej z dôvodu jediného zdroja príjmu (nie k vyplácanej sume dôchodku). Po 
zvýšení dôchodku od 1. januára 2023 sa znovu prehodnotí nárok na zvýšenie 
dôchodku na sumu minimálneho dôchodku alebo na úpravu dôchodku z 
dôvodu jediného zdroja príjmu.

Zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa posudzuje samostatne.
Čiastkový dôchodok, t. j. dôchodok, ktorého suma bola určená s prihliadnutím 
na obdobie poistenia získané v cudzine podľa predpisov Európskej únie alebo 
podľa medzinárodnej zmluvy, sa zvýši o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku.
Postup zvýšenia a výplata zvýšených dôchodkov
Sociálna poisťovňa dôchodky zvýši bez žiadosti. Rozhodnutia o zvýšení dô-
chodku budú dôchodcom doručované od konca decembra 2022 a v priebehu 
januára 2023.
ZVÝŠENÝ DÔCHODOK SA VYPLATÍ, AK JE DÔCHODOK POUKAZOVANÝ

- v hotovosti na pošte - v deň výplatného termínu dôchodku 
v januári 2023,
- na účet v banke - v deň výplatného termínu v januári 2023, 
- hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb 
- v deň výplatného termínu v januári 2023.
Súčasne so zvýšeným dôchodkom sa vyplatí aj doplatok 
zvýšenia dôchodku od 1. januára 2023 do posledného dňa 

pred výplatným termínom za január 2023.
  Dôchodcom využívajúcim službu „výplata poštovým doručovateľom“, ktorým 
sa časť' dôchodku poukazuje na účet a časť vypláca v hotovosti, odporúčame 
obrátiť sa s otázkami ohľadom spôsobu a termínu výplaty zvýšenia dôchodku 
na zamestnancov príslušnej banky.
  Informácie o zvýšení dôchodku poskytnú na požiadanie zamestnanci pobočky 
Sociálnej poisťovne. 

Milan Piršč, riaditeľ pobočky



6. december 2022Podduklianske novinky 4Spravodajstvo 

  Občianske združenie JAMARO v spolupráci s mestom Svidník 
a Zwiazkem Podhalan Oddielom Zakopané pripravili pre milovní-
kov folklóru v poradí už 6. ročník Prehliadky goralského folklóru. 

Gorali už po šiestykrát predviedli vo Svidníku svoj nezameniteľný folklór 

  Hudba, tanec, spev, nezameniteľný folklór, zvyky a tradície, toto všetko sa 
snúbilo v sobotu 26. novembra v Dome kultúry vo Svidníku.
  Na podujatí sa predstavil Zespol Klimka Bachledy zo Zakopaného, ktorý 
vznikol v roku 1952 v Zakopanom. Od roku 1957 pôsobí pod krídlami Zwiazku 
Podhalan. Prezentuje folklór Skalneho Podhalia - tanec, spev, hudbu, ale aj 
jazyk a obyčaje, ktoré sú na Podhalí živé a bohaté dodnes. Súbor sa prezen-
toval v mnohých regiónoch Poľska, vo veľkej časti Európy a tiež na festivale 
v Turecku, účinkoval v mnohých TV a rozhlasových programoch. Dodnes 
pôsobí v súbore okolo 300 členov. 
  V tomto roku oslávil súbor sedemdesiate výročie svojho založenia. Pome-
novaný je po legendárnom Klimkovi Bachledovi,ktorý bol poľský goral, horský 
sprievodca, člen Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, prvý 
poľský horský záchranár, ktorý tragicky zahynul idúc na pomoc človeku v 
Tatrách. 
  Už tradične je súčasťou podujatie i pasovanie za Gorala Jozefom Pitoňákom 
zo Ždiaru. V tomto roku bol pasovaným Jozef Dirga. Už jeho samotné rodisko 
ho predurčilo stať sa milovníkom a ochrancom Tatier. Z jeho rodnej dediny bolo 
vidieť končiare štítov našich veľhôr. Prvú väčšiu pešiu túru, ktorú absolvoval 
v roku 1961 z Hrebienka na Bilíkovu chatu ho chytila za srdce. Celý život 
pracoval v tatranských hoteloch a vypomáhal v tatranských chatách. Aj počas 

vojenskej služby bol prítomný priamo v areáli Štrbského Plesa počas trvania 
celých dvadsiatich ôsmich majstrovstiev sveta v lyžovaní. Ako brigádnik bol 
tiež nosičom na Téryho, Zbojnícku, Zamkovského chatu. 
  Pred 51. rokmi 20. novembra 1971 po úspešnom absolvovaní podmienok, 
čakacej doby a zložením sľubu bol zaradení za riadneho člena: DOBROVOĽ-
NÉHO ZBORU TATRANSKEJ HORSKEJ SLUŽBY. Na Vysoké Tatry a na 
chatu Kamzík rád spomína, prežil tam krásne mladé roky. Na Kamzíku stretol 
aj svoju manželku, s ktorou žije už viac ako jedno "polstoročie". Je vďačný za 
to, že už viac ako 60 rokov mu je dopriate spoznávať krásy Tatranskej prírody, 
ľudí, hotelierov a chatárov. Celý život sa držím príslovia: "VŠETKO JE DO 
ČASU, ŽENA DO SMRTI A PÁN BOH NA VEKY."
  Človek, bez ktorého si je Prehliadku goralského folklóru len ťažko predstaviť 
je aj František Lizák z Bokše, pôvodom z goralskej obce Lendak. Na heligónke 
hrával jeho otec i starý otec. Veľmi sa mu to páčilo, tak sa to naučil aj on. Dnes 
je heligónka jeho neoddeliteľnou súčasťou a jeho prejav ulahodí každému, 
kto má rád úprimný, prirodzený ľudový prejav - ako sa hovorí - taký od srdca. 
  Na 6. ročníku sa predstavil spolu so svojimi dvoma synmi Matejom a To-
mášom. 
  Hosťom 6. ročníka podujatia bol pán Martin Brxa, ktorý sa predstavil spevom 
a hrou na píšťalách, trombite, či fujare. Martin Brxa je ľudový remeselník z obce 
Turany, ktorý sa venuje výrobe tradičných slovenských pastierskych predmetov 
od útleho detstva. Už pred školou sa vo svojom voľnom čase venoval spraco-
vaniu dreva, kože a kovov. Po ukončení strojárstva na strednej odbornej škole 
začal navštevovať rôznych starých majstrov, ktorí mali dlhoročné skúsenosti 

  Už tradične je súčasťou podujatie i pasovanie za Gorala 
Jozefom Pitoňákom zo Ždiaru. V tomto roku bol pasova-
ným Jozef Dirga. Už jeho samotné rodisko ho predurčilo 
stať sa milovníkom a ochrancom Tatier... 

V Dome kultúry vo Svidníku sa konal už 6. ročník Prehliadky 
goralského folklóru. Na podujatí sa predstavil Zespol Klimka 
Bachledy zo Zakopaného, ktorý vznikol v roku 1952 v Zako-
panom, ale aj ďalší...  

Goral Jozef Pitoňák, Jozef Dirga s manželkou a manželia 
Gonšenicovci, ktorí sa aktívne angažujú v organizovaní 
prehliadky goralského folklóru...  
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vo svojom remesle. Od týchto majstrov sa naučil obrovské množstvo vecí a 
tradičných techník, ktoré sa získavajú dlhé roky iba z pokolenia na pokolenie. 
Všetky poznatky podľa možností zdokonaľoval a používa ich vo svojich vý-
robkoch, aby bola naša kultúra čo najlepšie zachovaná pre ďalšiu generáciu.  
Na podujatí vystúpila aj Goralská ľudová hudba Bratia Jendrichovskí z Novej 
Ľubovne, ktorá bola založená v roku 1998. Skupinu tvoria traja bratia - Sta-
nislav, Peter a Daniel. Nástrojové obsadenie dopĺňa akordeón, na ktorom hrá 
Pavol Veselovský, taktiež rodák z Novej Ľubovne. Poslaním ľudovej hudby 
Bratov Jendrichovských je uchovávanie a prezentácia goralskych ľudových 
piesní a tradícií v ich pôvodnej podobe a šíriť pri tom dobrú náladu a radosť z 
hudby. Záver podujatia patril nepísanej hymne goralov „Góralu, czy ci nie zal“. 
  Obrovské poďakovanie patrí spoluorganizátorom podujatia Mestu Svidník a 
Zwiazku Podhalan, odzial Zakopané. Organizátori podujatia ďakujú všetkým 
účinkujúcim a to Zespólu Klimka Bachledy, Františkovi Lizákovi s rodinou, 
Bratom Jendrichovským a Martinovi Brxovi. Projekt bol realizovaný s fi nančnou 
podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2022. Ďakuje-
me partnerom podujatia: Aquaruthenia Svidník, pekáreň Šandal, Tlačiareň 
svidnícka, RF Creative s.r.o., Margon s.r.o., Bakowo Zohylina- Zakopané, 
penzión Goral Nová Kelča. Ďakujeme tiež mediálnym partnerom RTVS - ná-
rodnostné vysielanie, TV Zemplín, Rádiu Regina, Folklorista.sk, Gorali.info a 
Podduklianskym novinkám. 

Rozália Gonšenicová, JAMARO OZ

Gorali už po šiestykrát predviedli vo Svidníku svoj nezameniteľný folklór 

František Lizák so svojimi synmi...

Tento súbor sa prezentoval v mnohých regiónoch Poľska, 
vo veľkej časti Európy a tiež na festivale v Turecku, účin-
koval v mnohých TV a rozhlasových programoch. Dodnes 
pôsobí v súbore okolo 300 členov... 

Moderátorka podujatia 
Katarína Strojná

Jozef Dirga, ktorého pasovali za Gorala, celý život pracoval 
v tatranských hoteloch a vypomáhal v tatranských chatách 



6. december 2022Podduklianske novinky 6Spravodajstvo

  Polícia v Stropkove vyšetruje prípad trestného činu podvodu, 
kde poškodenou je 28 ročná  miestna žena.  

  Dotácia PSK vo výške viac ako 21-tisíc umožnila vybudovať 
vo Vyšnom Mirošove multifunkčné ihrisko s umelým trávnatým 
povrchom pre viacero druhov športov - minifutbal, nohejbal, 
basketbal, tenis i volejbal. 

NOVÉ MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S ALTÁNKOM VO VYŠNOM MIROŠOVE

  Ihrisko sa oplotilo mantinelovým systémom a ochrannou sieťou. Nechýba 
ani vybavenie ihriska - bránky, basketbalové koše, stĺpiky. A vstupy na ihrisko 
spája nový chodník. Taktiež sa tu vybudoval drevený altánok s krbom, ktorý 
slúži ako rekreačný priestor.
  Prešovský samosprávny kraj sa teší z ďalšieho pekného projektu v kraji, 
ktorý dostal zelenú vďaka Výzve pre región.

(psk)

Falošný zástupca banky ju okradol o 330 eur 

  Osoba vystupujúca ako zástupca jednej z bánk, telefonicky kontaktovala 
poškodenú pani formou sms správy s textom, že má zablokovaný účet. Správa 
obsahovala aj elektronický  odkaz, ktorý bolo potrebné otvoriť.   
Stropkovčanka tak aj urobila v presvedčení, že komunikuje s bankou. Následne 
bol z jej účtu bez jej vedomia a bez jej súhlasu zrealizovaný prevod fi nančnej 
hotovosti vo výške 330 eur.   
  Vynaliezavosť podvodníkov nemá hraníc, konajme preto mimoriadne oboz-
retne a predtým ako poskytneme inej osobe vstup na náš účet, opakovane si 
overme s kým komunikujeme! Ak aj sme kontaktovaní  „bankou “, políciou“, 
„lekárom“ či inou dôveryhodnou profesiou, vždy zvážme ďalší krok a ponúkané 
informácie si preverme!

(krpz)

  Policajný zbor pokračuje v preventívnych aktivitách a na svojich 
sociálnych sieťach spúšťa novú kampaň “Vytoč svojho pod-
vodníka”. Hlavným cieľom kampane je aktívna účasť verejnosti 
a prehĺbenie všeobecného povedomia o hrozbe internetových 
podvodov.

VYTOČ SVOJHO PODVODNÍKA: POLÍCIA SPÚŠŤA 
NOVÚ KAMPAŇ ZAMERANÚ NA ONLINE PODVODY

  Polícia ponúka občanom možnosť zaslania vysmievajúceho obrázku každé-
mu podvodníkovi, ktorý ich osloví na internete. Obsah odkazu je jednoznačný 
- dať najavo, že mu na jeho podvod neskočia, ale ho vytočia.
CHCEME DEMOTIVOVAŤ PODVODNÍKOV AJ VĎAKA VAŠEJ POMOCI

  Policajný zbor od takejto netradičnej kampane očakáva nielen možnú demo-
tiváciu podvodníkov, ktorí budú zahltení posmešnými 
obrázkami od množstva občanov, ale aj zvýšenie 
povedomia verejnosti o hrozbe online podvodov. 
Vtipná, odľahčená a netradičná preventívna kampaň 
z dielne bezpečnostnej zložky má potenciál osloviť 
široké publikum.
  Obrázok, ktorý si polícia pripravila, má dve verzie. 
Slovenskú „Mňa neoklameš“ znázorňuje šašo, pouka-
zujúci na smiešne praktiky podvodníkov. Tým, že ho 
potenciálna obeť pošle priamo podvodníkovi, vysmeje 
sa mu do tváre. Na obrázku sa takisto nachádza logo polície, a to preto, aby 
podvodník vedel, že dotyčná osoba nahlási jeho pokus o vylákanie peňazí 
priamo polícii na jej sociálnych sieťach alebo osobne.

ANGLICKÚ VERZIU NÁJDETE V KOMENTÁROCH
  Polícia si pripravila aj anglickú verziu obrázku, a to práve z dôvodu, že mnoho 
z podvodníkov nepochádza priamo zo Slovenskej republiky. Verejnosť neraz 
oslovujú klamári vydávajúci sa za amerických vojakov alebo iní podvodníci, 
tváriaci sa ako zdravotne znevýhodnení, darcovia svojho miliónového majetku 
či záujemcovia o ponúkaný tovar. Anglický výraz “Don't even try” má za cieľ 

podvodníkovi povedať, nech sa o podvod ani len nepokúša.
ULOŽTE SI LOGO KAMPANE

  Polícia ponúka občanom možnosť uloženia loga kampane  “Vytoč svojho 
podvodníka” do svojich zariadení a v prípade, že ich osloví takáto osoba, aby 
jej daný obrázok aj poslali.
Téma internetových podvodov je na neustálom vzostupe. Samozrejme, že pre 
políciu nie sú hranice štátov prekážkou, no online podvodníci sa nachádzajú 
aj v ďalekých krajinách, kde si spolupráca na vyriešení takéhoto druhu trestnej 
činnosti neraz vyžaduje dlhší čas.
  O to väčší význam majú preventívne kampane, ktoré sú najúčinnejšou formou, 
ako bojovať proti masovým podvodom. V prípade domácich podvodníkov 
verejnosti odporúčame s dôverou obrátiť sa na najbližší policajný útvar so 

všetkými dôkazmi. Ak je poškodených viac, tzv. hro-
madné trestné oznámenie môže byť len nápomocné.
Polícia v rámci kampane “Vytoč svojho podvodníka” 
žiada verejnosť, aby pokračovala v posielaní snímok 
obrazoviek z komunikácií s podvodníkmi sociálnym 
účtom polície, ako to robí aj dnes. Takéto snímky s 
odoslaným obrázkom kampane bude Policajný zbor 
zverejňovať na svojich sociálnych sieťach ako formu 
prevencie a včasného varovania. Občania môžu naďa-
lej využívať na priamy kontakt s políciou stránky www.

facebook.com/policiaslovakia a www.facebook.com/hoaxpz 
(Hoaxy a podvody - Polícia SR).                                                  (Polícia SR)

  Napredovanie elektronickej komunikácie, pokles počtu spravovaných subjek-
tov, či menej fyzických návštev klientov priviedli fi nančnú správu k prehodnote-
niu fungovania niektorých kontaktných miest daňových úradov na Slovensku.  
K 1. decembru tohto roka presúva agenda 13 spolu s ich zamestnancami 
v rámci krajov do väčšej pobočky. K 1. 
decembru 2022 dôjde k optimalizácii 13 
vybraných KM DÚ a ich agenda sa presú-
va na väčšie pobočky daňových úradov. 
Tieto zmeny sa týkajú Hurbanova, Koláro-
va, Hlohovca, Šamorína, Revúcej, Detvy, 
Sniny, Levoči, Stropkova, Moldavy nad 
Bodvou, Sobraniec, Veľkých Kapušian a 
Gelnice. V prípade dvoch (Kežmarok a 
Sabinov) dôjde k transformácii na poboč-
ku. Stropkovský daňový úrad bude teda po novom spadať pod ten svidnícky. 
  Presunutie agendy 13 vybraných KM DÚ na pobočky daňových úradov v rámci 
kraja umožní fi nančnej správe zlepšovať svoje služby pre klientov. Elektroni-
zácia a automatizácia procesov umožní zamestnancom pracovať v jednom 
centre tak, aby ich výstupy boli jednotné, včasné a odborne profesionálne. 
Odstráni sa tiež problém so zastupiteľnosťou, rovnomernejšie bude rozdelená 
agenda, kvalitnejšie bude aj zaškoľovanie nových príslušníkov vzhľadom na 
generačnú výmenu.                                                                                   (fs) 

Stropkovský daňový úrad presunuli pod svidnícky 
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  Po zásahu fašistickými guľkami padli k zemi. Matky, manželky 
či deti už nikdy nevideli synov, manželov ani otcov. Na obete 
jedného z beštiálnych činov II. svetovej vojny na našom území 
budú môcť blízki spomínať dôstojnejšie.

Spomínali na obete Tokajíckej tragédie, 
historickému miestu vracajú dôstojnosť 

  Píšeme o smutne známej Tokajíckej tragédie, ktorá sa v tejto malej dedinke 
v okrese Svidník stala 19. novembra 1944. „Mamka hovorila: raňajky som 
pripravila, nedeľa bola, ani som len nepomyslela na to, že taká tragédia 
sa stane. Mamka už cítila, že je niečo zlé, keď videla, že ich vedú hore 
ulicou,“ povedala nám Alžbeta Medvedzová, ktorá mala v novembri 1944 len 
jedenásť mesiacov a o tom, čo sa v Tokajíku stalo, jej neskôr rozprávala mama.
34 chlapov vyvliekli za dedinu. 
  Popravu akoby zázrakom prežili len dvaja z nich. Fašisti potom Tokajík vypálili. 
„Za napomáhanie obyvateľov obce partizánskym jednotkám,“ ozrejmil 
riaditeľ Vojenského historického ústavu v Bratislave Miloslav Čaplovič. Dedinka 
Tokajík pri Stropkove sa radí medzi obce ako Kľak či Ostrý grúň. Po druhej 
svetovej vojne tu všetko vybudovali 
odznova. „Tokajík patrí medzi vyše 
sto obcí na Slovensku, ktoré od 
novembra 1944 až do marca 1945 
boli buď vypálené alebo obyvatelia 
boli vyvraždení. Práve Tokajík bol 
jeden z prvých,“ doplnil ešte Miloslav 
Čaplovič.
  Pamätník obetí tokajíckej tragédie 
obnovili pred dvoma rokmi. Na rad 
prišlo aj smutne známe miesto za 
dedinou. „Dlho bolo spustošené, 
zničené zábradlie bolo, nebol dobrý 
prístup, keď išli napríklad vozíčka-
ri,“ priznala starostka Tokajíka Jana 
Medvecová. Teraz tomuto miestu tragédie prinavrátia dôstojnú a pietnu podobu 
tak, aby bolo dlhé roky mementom fašistických zverstiev.
 „Oplotenie nové, komplet úprava pre imobilných, nové chodníky, takisto 
pomník a pamätník. V budúcnosti tu budeme inštalovať v spolupráci s 
obcou Tokajík aj ďalšie expozičné prvky, ktoré budú vypovedať o tejto 
tragédii,“ povedal už spomínaný riaditeľ Vojenského historického  ústavu v 
Bratislave Miloslav Čaplovič, na ktorého slová reagovala starostka Jana Med-
vecová. „Aj tí turisti, čo chodia, tak bude pre nich také potešenie trošku, 
že je to vynovené, lebo väčšinou sa každý sťažoval na to.“

  32 mužských obetí vyčíňania fašistov si v Tokajíku pripomínajú 
každoročne v novembri. Inak tomu nebolo ani tohto roku, keď 
sa v Tokajíku 23. Novembra konali pietne akty kladenia vencov 
y kytíc. Medzi účastníkmi spomienkového stretnutia boli aj čle-
novia a členky Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
zo Svidníka a okolia. 
  Nechýbala čestná stráž a hudba Ozbrojených síl SR. Pamiatke 
vyvraždených mužov sa v Tokajíku poklonili aj prednostovia 
okresných úradov v Stropkove a vo Svidníku Peter Harvan a 
Michal Iľkanin.

  Na Tokajík ani tohto roku nezabudol ani Vladislav Sluk (na fotke). Bývalý 
svidnícky mestský poslanec, dlhoročný pedagóg a stolný tenista na Facebooku 
v deň pietnej spomienky na obete Tokajíckej tragédie napísal: „Od malička 
pravidelne každý rok som s otcom chodil  pokloniť sa obetiam Tokajskej 
tragédie a ja v tom pokračujem celý život. Tam som sa narodil v školskom 
byte v novovybudovanej škole v rodine učiteľa. Aj keď v 5-tich rokoch 
sme sa odsťahovali, starší a rovesníci si radi spomínajú a vždy sa radi 
stretneme. Škoda, že škola chátra.“ 

(ps)

  Prvé pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svid-
níku je naplánované na piatok 16. decembra. Vyplynulo to z 
informácií, ktoré nám poskytla PR manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová.

Vstúpi Svidník do nového roka v rozpočtovom provizóriu?

  Pripomeňme, že na ustanovujúcom zasadnutí svidníckeho mestského par-
lamentu staronová primátorka a poslanci zložili zákonom predpísaný sľub a 
do funkcie bol ustanovený staronový zástupca primátorky Michal Goriščák. 
Mestská rada a ani komisie pôsobiace pri mestskom zastupiteľstve ustanovené 
neboli. Pýtali sme sa preto PR manažérky mesta Svidník Kristíny Tchirovej, 
kedy budú zriadené. „Zloženie orgánov bude súčasťou materiálov pri-
pravených na rokovanie Mestského zastupiteľstva, ktoré je plánované 
na 16. decembra.“ 
  Pri Mestskom zastupiteľstve vo Svidníku tak zatiaľ nepôsobia žiadne komisie, 
ktoré pred samotným zasadnutím Mestského zastupiteľstva zvyknú prero-
kovať materiály predkladané na samotné zasadnutie poslaneckého zboru. 
Z toho sa dá predpokladať, že napríklad schválenie rozpočtu mesta Svidník 
na budúci rok na programe zasadnutia mestského parlamentu v piatok 16. 
decembra nebude.
  Svidník tak do nového roku podľa dostupných informácií vstúpi v rozpočtovom 
provizóriu, čo znamená, že všetko sa bude riadiť podľa tohtoročného rozpočtu. 
V každom prípade nič nie je defi nitívne a ako to napokon bude, uvidíme na 
samotnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v piatok 16. decembra. (ps)

  Narastajúce ceny energií, ale aj potravín a iných surovín zrejme 
spôsobia aj to, že rodičia za obedy svojich ratolestí v materských 
a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svid-
ník pravdepodobne zaplatia viac.

Za stravu školákov si zrejme rodičia priplatia 

  PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová to pre naše noviny nepotvrdila, 
no ani nevylúčila, avšak žiadne bližšie detaily nám neposkytla.
„Mesto Svidník je v komunikácii so školami a školskými zariadeniami 
a pripravovaný návrh bude vychádzať z ich požiadaviek. Táto otázka 
bude predmetom rokovania príslušných komisií a Mestskej rady, ktoré 
nie sú ešte kreované. Až následne sa pripraví text Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta, ktorý bude predmetom schvaľovania na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva.“ 
  Keďže komisie by mali byť zriadené až 16. decembra, dá sa predpokladať, že 
na niekedy v novom roku môže prísť na rad spomínané Všeobecne záväzné 
nariadenie, ktoré určí, ako budú rodičia za stravu svojich detí v školách a 
škôlkach platiť po novom.
  Jedno však PR manažérka mesta Svidník pre naše noviny predsa len potvr-
dila. Priamo, stručne a jasne Kristína Tchirová odpovedala na našu otázku, či 
sa budú zvyšovať miestne dane a poplatky, napríklad za odpad? 
„Na rok 2023 sa nepripravuje zvýšenie daní a poplatkov,“ reagovala 
Kristína Tchirová.                                                                                      (ps)
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   Vedomostné súťaže sú aktivitou, do ktorej sa naši študenti 
veľmi radi zapájajú. Stalo sa tak aj 30. novembra, kedy sa mno-
ho základných a stredných škôl z celého Slovenska zapojilo do 
súťaže Expert Geniality Show. 
   Medzi nimi nechýbalo ani naše gymnázium. Všetci súťažiaci sme si mohli 
vybrať dve zo šiestich tém: Mozgolamy, Do you speak English?, Tajomstvá 
prírody, Svetobežník, Od Dunaja k Tatrám, Góly, body, sekundy. Na vyriešenie 
úloh sme mali určený čas 60 minút. Napriek tomu, že nás niektoré „záludné“ 
otázky potrápili, všetko sme do limitovaného času stihli. Celá súťaž sa niesla 
v duchu Fair Play a už teraz netrpezlivo čakáme na výsledky, ktoré budú zve-
rejnené 21. decembra. My, súťažiaci, sa chceme poďakovať nášmu gymnáziu 
za to, že sme vďaka školskému fondu nemuseli platiť štartovný poplatok.

Emma Jacková, GDH Svidník

Gymnazisti si preverili svoje vedomosti

   Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku pozýva vyskúšať si 
to, čo v minulosti muselo ovládať každé súce dievča, každá dievka či 
žena - tkanie na krosnách a.k.a. „Tkalatón 2022.“

Pripravujú 24-hodinové tkanie

   Zapojte sa do nášho benefi čného tkania. Spoločnými silami sa budeme sna-
žiť za dvadsaťštyri hodín utkať čo najväčšie množstvo produktov, ktoré budú 
následne venované do verejnej benefi čnej zbierky. Nemôžete sa vyhovoriť, 
že „veľmi rád by som sa zapojil, ale som v škole/som v práci...“ 
   Budeme tkať nepretržite 24 hodín, takže ak vás bude trápiť nespavosť okolo 
5:00 nadránom alebo zrazu pred polnocou pocítite neovládateľnú chuť si niečo 
utkať, tak vás budeme čakať v POS Svidník s teplým čajom a nasnovaným 
tkáčskym stavom.

Začiatok: 16.12.2022 o 9.00, koniec: 17.12.2022 o 9.00 hod.
Registrácia: https://forms.gle/p8aC8YiqGGcyeNwM8
PS: podujatie je samozrejme vhodné aj pre každého chlapca, mládenca či 
muža. 
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  V utorok 15. novembra 2022 sme nemuseli cestovať za Warho-
lom do Medzilaboriec, stačilo sa prejsť do výstavnej siene POS 
vo Svidníku a zažiť netradičné hodiny dejín umenia. 

Projekt WARHOL TOUR zaujal aj študentov 

  Už samotná inštalácia výstavy bola odlišná a niesla v sebe odkaz, určitú 
symboliku. Strieborná fólia na podlahe a čierna textília, na ktorej sa vynímali 
diela a fotografi e, ktoré nejakým spôsobom súviseli so smrťou a katastrofami.
Téma dosť náročná, možno až ponurá... 
  Téma, ktorá momentálne v našej spoločnosti výrazne rezonuje. Aj Michal 
Bycko v kurátorskom texte k tejto výstave poukazuje na skutočnosť, že zhodou 
istých okolností sa projekt WARHOL TOUR, tentokrát tematicky orientovaný 
na SMRŤ A KATASTROFY, realizuje v čase, keď osudové súradnice bytia 
sú v čase a priestore plnom ľudskej tragédie. Či už je to vojna na Ukrajine 
v tesnej blízkosti našich hraníc, autonehody s početným úmrtím účastníkov, 
nezmyselná vražda dvoch mladých ľudí, ale aj nedávny čas výročia Karpatsko-
-duklianskej operácie a tiež sviatok „dušičiek“ našich blízkych i vzdialených.
  Študenti všetkých ročníkov a odborov ŠUP vo Svidníku sa v 40-minútových 
intervaloch počas celého dopoludnia striedali, nasávali umenie a vypočuli 
si výklad kurátorky Carmen Cilipovej z Múzea moderného umenia Andyho 
Warhola v Medzilaborciach. So smrťou sa musel Andy vysporiadať už ako 
štrnásťročný tínedžer, keď mu zomrel otec, živiteľ rodiny a tým sa ešte viac 
prehĺbil jeho intenzívny vzťah s matkou. 
  Neskôr v roku 1968 bol na neho spáchaný atentát a hoci prežil, po tejto skú-
senosti už mal pred smrťou obrovský rešpekt až strach. Bola to opäť matka, 
zachytená na fotografi i, zdrvená z tejto tragédie, ktorá mu bola najväčšou 
oporou. Symboly kríža, nože, ľudské lebky, ale aj parafráza Leonardovej 
Poslednej večere, diela, ktoré bolo jeho posledným. 
  Prvá dáma Ameriky Jackie Kennedy, ešte usmievavá na zábere z návštevy 
Dallasu netušiac, že sa onedlho stane svedkom vraždy svojho manžela, 

prezidenta. Ľudské osudy, tragédie, nešťastia a katastrofy Warholovi neboli 
ľahostajné a každý zničený život považoval za tragédiu. Samozrejme aj 
miesto posledného odpočinku umelca v Pittsburghu nájdete na paradoxne 
najfarebnejšej fotografi i na výstave. 
  Doteraz Andyho Warhola s jeho rôznofarebnými sieťotlačovými Marilynkami 

či Campbellovými polievkami študenti vnímali ako bezstarostného a možno 
trochu excentrického umelca, kráľa pop-artu. Zistili však, že sa venoval aj 
hlbším témam a táto výstava im poodhalila ďalšiu z jeho námetových oblastí.
  Ďakujeme Andy, že prostredníctvom svojho odkazu nastavuješ zrkadlo aj nám 
všetkým a tejto dobe. Aby sme si my smrteľníci, viac vážili život a vnímali fakt, 
že byť je výsadou človeka, ale nie jeho vlastníctvo. Veď umenie má ponúkať 
nielen krásu, obohatenie a spríjemnenie života, ale aj témy na zamyslenie. 

Slávka Kollárovičová, 
Škola umeleckého priemyslu vo Svidníku                                      

inzercia 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI   
Štefan Krištof (1951, Svidník), Milan Haluška (1976, Ladomirová), Juraj So-
ľanka (1935, Svidnička), Anton Miček (1964, Svidník), Tomáš Jenča (1992, 
Svidník),  Teodor Krajkovič (1930, Vyšný Orlík), Eva Hnatková (1948, Vyšný 
Mirošov), Ján Gondek (1957, Stropkov), Alžbeta Matisová (1936, Kuková), 
Jozef Jakubčo (1951, Chotča), Dušan Kohut (1955, Stropkov), Miroslav Čonka 
(1953, Stropkov), Anna Capová (1940, Kručov), Ing. Mikuláš Ledida (1947, 
Medzilaborce), Ján Demč (1936, Bukovce), Tamara Čellárová (1946, Svidník), 
Mikuláš Olah (1951, Medzilaborce), Elena Harčaríková (1941, Kračúnovce), 
Magdaléna Ujjobbágyová (1945, Čaňa), Fedor Pavlišin (1954, Beňadikovce), 
Anna Kasardová (1932, Jakušovce), Peter Štefanišin (1957, Šarišský Štiavnik), 
Mária Kaščáková (1940, Havaj), Stanislav Sivý (1969, Medzilaborce), Mária 
Potomová (1934, Svidník). 
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Krajské súťaže / Úplne zaslúžené víťazstvá

 Šport

   Ani jeden z troch domácich tímov v Niké Extralige mužov v 
uplynulú sobotu v domácom prostredí nezaváhal a nestratil 
ani set. V 10. kole najvyššej mužskej volejbalovej súťaže VKP 
Bratislava zdolal Prievidzu, Myjavčania nedali šancu Prešovu a 
Komárno zdolalo Svidník. 

   Pomerne jasný priebeh mal zápas v Komárne, kam pricestovali svidnícki 
extraligoví volejbalisti. Domáci hráči potvrdili svoje kvalitu a zverencom hos-
ťujúceho trénera Rastislava Paňka nedalo šanci ani len na zisk jediného setu.  
   Zostava TJ Slávia Svidník: R. Vitko 0, B. Skasko 9, Bognár 3, T. Skasko 
6, M. Sopko ml. 6, Matušovský 5, liberá M. Vitko a B. Paňko (Horňák 2, Gula 
0, Ľ. Skasko 1, Vikhliaiev 0). Tréner: R. Paňko.
   Hráči zápasu: Maroš Kasperkevič (Rieker UJS Komárno) - Tibor Matušovský 
(TJ Slávia Svidník).
    Tréner Svidníčanov Rastislav Paňko po prehratom zápase v Komárne 
povedal: 
   „Komárno má kvalitné družstvo, čo aj potvrdili v zápase. My sme prišli do 
Komárna s cieľom prekvapiť, čo sa nepodarilo. V hre máme dobré pasáže a 
následne sa po nejakej chybe zasekneme a dostaneme šnúru bodov. Musíme 
sa s tým vysporiadať, pred nami je ešte veľa práce.“
   Volejbalistov Svidníka čaká posledný zápas pred vianočnom prestávkou v 

EXTRALIGA / RIEKER UJS KOMÁRNO - TJ SLÁVIA SVIDNÍK 3:0 (20, 12, 18)

   Predposledné 10. kolo prvej časti súťaže odohrali obidve svid-
nícke družstvá v domácom prostredí  s víťazným koncom, čím 
majú stále šancu, aby druhú časť sezóny hrali v hornej polovici, 
kde by mali istotu, že nemôžu zostúpiť, ale naopak postúpiť do 
vyššej súťaže.

sobotu 10. decembra o 15.00 hod. v  Prievidzi. Najbližšie sa potom predstavia 
až v novom roku, konkrétne 7. januára v Bratislave proti VKP a najbližší do-
máci zápas odohrajú 14. januára proti Prešovu.                                       (ps)

II. LIGA
   Druholigisti nastúpili proti Fortune Kežmarok B s jasným cieľom zvíťaziť v 
tomto stretnutí. Úvodné štvorhry ešte boli vyrovnané, ale potom prišla víťazná 
šnúra deviatich bodov Centrálu, čo znamenalo, že cieľ, ktorý si dali pred 
stretnutím, po výbornom výkone celého družstva splnili.

ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník - PPC Fortuna Kežmarok B 14:4
B.: Magdziak 4; Kurej, Vodila po 3,5; Močilenko 3.

MKST Veľké Kapušany B - JMC Lužany pri Topli 5:13

B.: Lukáč, Daňko po 3,5; Kravec, Krigovský po 3.
IV. LIGA

   Béčko Svidníka nastúpilo proti STO Torysa s tým istým úmyslom ako áčko. 
Úvod začali presne tak, ako druholigisti, vyrovnanými štvorhrami, ale potom 
prišla prvá séria, v ktorej súper uhral štyri body. Priebežný stav stretnutia 
bol 5:1 v prospech hostí, čo prekvapilo dosť nielen domácich hráčov, ale aj 
prítomných divákov. Málo vídaný obrat nastal v ďalšom priebehu stretnutia, v 
ktorom Svidníčania deviatimi víťazstvami v rade otočili vývoj stretnutia a razom 
z 1:5 bolo 10:5. Hostia ešte pridali jeden bod, ale záver opäť patril domácim.  

ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník B - STO Torysa 12:6
B.: Kmiť, Kosár po 3,5; Kurečko 3; Antoš 2.

TJ Magura Zborov - JMC Lužany pri Topli 9:9
B.: E. Tomko 4,5; Krigovský 3; K. Cigán 1,5. 

(ku)

   Znovu po pandemickom 
období Stredná zdravotnícka 
škola milosrdného Samaritána 
vo Svidníku v piatok 2. decem-
bra usporiadala Súťaž telesnej 
zdatnosti žiakov stredných 
škôl. V tomto roku to bol už 
XXIV. ročník tejto súťaže. 

XXIV. ročník Súťaže telesnej zdatnosti žiakov stredných škôl

Atmosféra bola naozaj vynikajúca, a 
to aj vďaka počtu súťažiacich. Do sú-
ťaže sa zapojilo 5 družstiev: Spojená 
škola Svidník, Gymnázium DH Svid-
ník, SOŠ polytechnická a služieb arm. 
gen. L. Svobodu Svidník, Gymnázium 
Stropkov a SZŠ mil. Samaritána Svid-
ník. Hlavným rozhodcom súťaže bol 
niekoľkonásobný majster Slovenska 
a Európy v silovom trojboji Michal 
Berežnák, zakladateľ tejto súťaže.
Súťaž sa začala o 9. hodine vo veľkej 
zasadačke školy prvou disciplínou 
tlakom s činkou v ľahu na lavičke a 
pokračovala ďalšími disciplínami, a 
to skok z miesta, zhyby na hrazde 
nadhmatom, ľah-sed za minútu a 
kľuky na bradlách.

Výkony súťažiacich boli veľmi dobré 
a v niektorých disciplínach priam 
vyrovnané. Niektorí súťažiaci možno 
prekonali sami seba a dosiahli výbor-
né výsledky. Víťazom srdečne blaho-
želáme! Putovný pohár riaditeľky SZŠ 
mil. Samaritána sa na rok teda ocitol 
v rukách družstva Gymnázia DH vo 
Svidníku.
   Víťazné družstvá: 1. Gymnázium 
DH Svidník, 2. Spojená škola Svidník, 
3. Gymnázium Stropkov.
   Víťazní jednotlivci: 1. Branislav 
Paňko, Spojená škola Svidník, 2. 
Matúš Džupka, Gymnázium DH 
Svidník, 3. Michal Šimco, Gymnázium 
DH Svidník.
   V neposlednom rade chceme 
poďakovať sponzorovi súťaže Ste-
misport na sídlisku Utra za venované 
permanentky pre víťazov. Už teraz sa 
tešíme na stretnutie o rok, kedy nás 
čaká jubilejný XXV. ročník Súťaže te-
lesnej zdatnosti žiakov stredných škôl 
regiónu Svidník, Stropkov, Giraltovce.

Viktória Kovalová, 
študentka 2.A 

SZŠ mil. Samaritána  vo Svidníku
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  Využite bezplatnú možnosť testovania na HIV či vírusovú he-
patitídu typu B a C počas Európskeho týždňa testovania. 

Prvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS

  Poradne, v ktorých sa poskytujú osobné konzultácie s možnosťou bezplatné-
ho odberu krvi na vyšetrenie anti-HIV protilátok, sú zriadené v 11 regionálnych 
úradoch verejného zdravotníctva: v Banskej Bystrici, v Košiciach, v Nitre, v 
Prešove, v Trenčíne, v Žiline, v Martine, v Dolnom Kubíne, v Liptovskom 
Mikuláši, v Nových Zámkoch a v Žiari nad Hronom. 
  Bezplatné vyšetrenie krvi a poradenstvo je v ich poradniach dostupné 
celoročne. Rovnako všetky regionálne úrady verej-
ného zdravotníctva v Slovenskej republike poskytujú 
informácie o HIV/AIDS telefonicky alebo e-mailom.
Anonymné a bezplatné testovanie spolu s poraden-
stvom ponúka tiež Národné referenčné centrum pre 
prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej 
univerzite v Bratislave a niektoré mimovládne organi-
zácie. Testovanie vykonávajú tiež niektoré oddelenia 
klinickej mikrobiológie. O odber krvi na testovanie je 
možné požiadať aj svojho všeobecného lekára.
Účinná prevencia, včasná diagnostika, dôkladná a 
kontrolovaná liečba umožňuje ľuďom s HIV viesť dlhý život. Testovanie infekcie 
HIV by ľudia s podozrením na HIV nemali odkladať. Takéto vyšetrenie je v 
Slovenskej republike prístupné každému.
  Prvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. 
Jeho symbolom je červená stužka. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme 
solidaritu s ľuďmi, ktorí trpia infekciou HIV alebo ochorením AIDS. Podujatia, 
aktivity, informácie na weboch a sociálnych sieťach plné solidarity a podpory 
budú viditeľné na celom svete. 
  Svet v posledných desaťročiach dosiahol významný pokrok, no za posled-
ných niekoľko rokov sa smerom k oblasti HIV zastavil a zdroje sa zmenšili. 
Rozdelenie, rozdiely a nerešpektovanie ľudských práv umožnili HIV stať sa a 
zostať globálnou zdravotnou krízou. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 

sa spojila s partnermi, aby si pripomenula Svetový deň boja proti AIDS 2022 
s tohtoročnou témou „Equalize“ (Zrovnoprávniť). WHO vyzýva svetových 
lídrov a všetkých občanov, aby uznali a riešili nerovnosti, ktoré brzdia pokrok 
v ukončení AIDS, aby sa zrovnoprávnil prístup k základným službám najmä 
pre deti, pre kľúčové populácie a ich partnerov.

INFORMÁCIE O INFEKCII HIV A OCHORENÍ AIDS
  HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Tento vírus napáda imunitný 
systém človeka, a tak znižuje obranyschopnosť voči ochoreniam. Terminálnym 
štádiom HIV infekcie je ochorenie AIDS - syndróm imunitnej nedostatočnosti, 

kedy sa objavujú mnohé zdravotné ťažkosti, oportún-
ne infekcie (infekcie spôsobené organizmami, ktoré 
za normálnych okolností ochorenie nespôsobia, lebo 
ich zdravý organizmus zvládne bez problémov) a 
onkologické ochorenia.
Vírus HIV je aj naďalej jedným z hlavných globálnych 
problémov verejného zdravia a doteraz si vyžiadal 
približne 40,1 milióna životov. 
  Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v 
Slovenskej republike v roku 1985 do 31.6.2022 bolo 
registrovaných u občanov aj cudzincov spolu 1 452 

prípadov infekcie vírusom ľudskej nedostatočnosti. Z  1 189 prípadov u obča-
nov Slovenskej republiky sa vyskytlo 1071 u mužov a 118 u žien. U 143 osôb 
(130 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných 
bolo 90 úmrtí ľudí s HIV (z toho 67 v štádiu AIDS).
V súčasnosti je už infekcia HIV veľmi dobre liečiteľná, ale stále ide o nevy-
liečiteľné ochorenie. Po zistení HIV pozitivity je dôležité čo najskôr začať 
liečbu. Pravidelným užívaním liečby a pravidelnými lekárskymi kontrolami sa 
dá dosiahnuť nedetegovateľná (nezistiteľná) vírusová nálož. 
  Účinná prevencia, včasná diagnostika, dôkladná a kontrolovaná liečba 
umožňuje ľuďom s HIV viesť dlhý život. 

Oddelenie epidemiológie, podpory zdravia a výchovy k zdraviu, 
RÚVZ vo Svidníku

2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (49) 
  V auguste 2022 uplynulo 20 rokov, odkedy vychádzajú Pod-
duklianske novinky. Prvé vydanie pod týmto názvom a pod 
súčasným vydavateľom vyšli 26. augusta 2002.

  20 rokov nášho a verím, že i vášho 
obľúbeného regionálneho týždenníka je 
istotne príležitosťou na zaspomínanie 
si na to, čo sa pred dvadsiatimi rokmi v 

podduklianskom regióne dialo a čo 
sme na našich stránkach prinášali. 
Každý týždeň tak v roku 2022 ve-
nujeme priestor tomu, o čom sme 
písali v roku 2002. Dnes pokraču-
jeme štyridsiatymdeviatym dielom 
celoročného seriálu.

PROJEKT ROMOR INŠPIROVAL
  Projekt pod názvom ROMOR alebo Rómovia Rómom zameraný na zvy-
šovanie zamestnanosti Rómov v Ladomirovej sa rozbehol. V tomto projekte 
išlo o zriadenie chránenej dielne, v ktorej rómske ženy - šičky vyrábali detské 
odevy. Autorom projektu bol vtedajší generálny riaditeľ svidníckej odevnej 
spoločnosti Svik Ladislav Koudelka, podľa ktorého sa týmto projektom ne-
chali inšpirovať aj inde. Rozbiehali ho v Snine a niečo podobné chystali aj v 
Lipanoch a v Humennom.

SVIDNÍCKY RODÁK V BULHARSKU
  Písali sme o svidníckom rodákovi Dušanovi Garbarčíkovi, ktorý sa od 1. 
decembra 2002 stal zástupcom veľvyslanca v Bulharsku. Tento kariérny 
diplomat vo svojej kariére pôsobil nielen v Bulharsku, ale napríklad j v Rusku.

MILIÓN NA POŠTOVNÉ
  Milión korún na poštovnom zaplatí ročne Okresný úrad vo Svidníku. 
Informáciu sme pred dvadsiatimi rokmi prevzali z denníka Nový čas, podľa kto-
rého by čiastka na poštovné bola určite nižšia, keby každé jedno rozhodnutie 
adresované jednému občanovi nemuselo byť odoslané vo zvláštnej obálke. 
Rekord v zasielaní väčšieho množstva listov jednému občanovi spočíval v 
zaslaní desiatich obálok. „Zákon o správnom konaní určuje, že každé roz-
hodnutie musí byť doručené zvlášť,“ vysvetlil vtedajší prednosta Okresného 
úradu vo Svidníku Bohumil Kačmár.                                                           (ps) 

  Muž telefonicky kontaktoval 53 ročnú ženu zo Stropkova a predstavil sa ako  
zamestnanec banky. Pod zámienkou vrátenia peňazí vo výške 490 eur na 
bankový účet ženy, ju „bankový úradník“ naviedol na situáciu, aby sa prihlá-
sila do internetovej aplikácie k prihláseniu sa k jej účtu. Neskôr v 14 platbách 
bolo z účtu Stropkovčanky bez jej vedomia prevedených celkovo 4 529 eur! 
Prípadom sa zaoberá  vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru 
vo Svidníku, vedie trestné stíhanie pre trestný čin podvodu. 

(krpz)

Okradol ju falošný „zamestnanec banky“ 



6. december 2022Podduklianske novinky 12

    SPOMIENKA
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.

4. decembra 2022 sme si pripomenuli smutný rok, 
odkedy nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, otec, dedko, švagor a svat
JÁN KNIŽ ZO SVIDNÍKA

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

    SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej rieky prúd,

kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
So spomienkou v srdci k Tvojmu hrobu chodíme

a pri sviečkach sa za Teba modlíme. 

 9. decembra 2022 uplynú tri roky, 
odkedy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, otec a dedko
PAVEL MICHALIČ Z KAPIŠOVEJ

  Kto s ním žil, vie čo stratil.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti Jozef, Agáta a Zuzka s 
rodinami 

 Roky bežia, čas sa nezastaví,
ale v našich srdciach ste stále s nami.

10. decembra 2022 uplynie 12 rokov, 
odkedy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, otec a dedko 
JOZEF BILANČÍK zo Svidníka

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

    SPOMIENKA

POZVÁNKA 
Christos raždajet sja! Slavite Jeho! 

Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku 
a 

Mesto Svidník 
Vás pozývajú na 

30. ročník Betlehemského večera 
dňa 11. decembra 2022 o 15. hodine 

v Dome kultúry vo Svidníku 

Realizované s fi nančnou podporou 
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Infoservis / Inzercia

    SPOMIENKA
Lúče spomienok na milovaného človeka 

nikdy nezmiznú v tieni smútku.

2. decembra 2022 uplynulo 7 rokov, 
čo nás náhle bez rozlúčky, vo veku 61 rokov, opustil 

milovaný manžel, otec a dedko
Ing. PAVEL SKYSĽÁK 

  Odišiel si tíško, už niet Ťa medzi nami, ale v našich 
srdciach budeš stále s nami.
  Manželka Mária, syn Marek s rodinou a dcéra 
Lenka s rodinou

SPOMIENKU alebo BLAHOŽELANIE
môžete podať aj mailom na:  redakcia@podduklianskenovinky.sk 

alebo na 0918 688 004 



6. december 2022Podduklianske novinky 15Infoservis

www.podduklianskakniznica.sk

o d  5 .  d e c e m b r a  2 0 2 2

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

   Vydavateľ: Pavol Sivák - PONO PRESS, Ul. 8. mája 492/7, 089 01 Svidník, IČO: 37 653 903. 
Vychádzajú každý utorok. Cena: 0,50 € . Šéfredaktorka: Katarína SIVÁKOVÁ, Grafi cká úprava: 
Pavol Sivák, Katarína Siváková, prevádzka - adresa redakcie: Centrálna 274, Hotel RUBÍN, 089 
01 Svidník, mobil: 0907 911 472, 0918 688 004, e-mail: redakcia@podduklianskenovinky.sk, elek-
tronická sadzba: redakcia, tlač: ROTAPRINT, s.r.o. Košice. Uzávierka každý piatok do 14.00 hod. 
Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čita-
teľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom vydavateľa. Vydavateľ nezodpovedá za obsah uverejnených 
inzerátov. Príspevky nehonorujeme. Rozširujú: KAPA DAB, Slovenská pošta a súkromní predajcovia. 
Príjem inzercie pondelok až piatok od 9.00 do 16.00 hod. Registrácia na Ministerstve kultúry SR pod 
číslom EV 1283/08, ISSN: 1337-6187, ochranná známka ÚPV SR číslo 205 895. 

LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 
LEKÁRNE: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Poho-
tovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: Najbližšia pohotovostná stomatologická služba je v 
Prešove. Zubno-lekárska pohotovostná služba, Levočská 44, Prešov, (SK 
Dental, Prešov, s.r.o.). Spádové územie aj pre Svidník a Stropkov. 
POHOTOVOSŤ LEKÁR: Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: 
Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 054/786 05 38. HOLUB, Jiří: Kristína sa nevzdáva. 

Bratislava, Perfekt 2022. 109 s.
  Vieš, že ľudia a prízraky môžu spolu celkom 
dobre vychádzať? Dokonca sa aj vziať! Prí-
zraky zo zámku Červená Lehota cestujú do 
Prahy za svojou kamarátkou Kristínou. Tá 
ich pozve na svadbu s Krúpom, človekom, 
ktorý dokáže, že láska hory prenáša. Kristína 
sa však na svadbu nedostaví. Chceš vedieť 
prečo? Tak šup-šup čítať, bude to napínavé 
až do konca.

BÁZLIK, Igor
  Igor Bázlik sa narodil 5. decembra 1941 v Banskej Bystrici. Je hudobný 
skladateľ, koncertný klavirista a dirigent, autor populárnych piesní, šansónov 
a hudobných scénických diel. V roku 1958 zmaturoval na Jedenásťročnej 
strednej škole v Banskej Bystrici. Po maturite odišiel na Konzervatórium do 
Bratislavy. Po jeho úspešnom absolvovaní v roku 1962 nastúpil na VŠMU 
v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1966. Ako absolvent sa stal hudobným 
redaktorom česko-slovenského rozhlasu v Bratislave, neskôr tam pôsobil 
ako hudobný režisér. Igor Bázlik je autorom okolo 2000 skladieb. Jeho die-
lom sú 2 opery, 4 muzikály, okolo 600 tanečných piesní, množstvo scénickej 
hudby k činohrám, rozhlasovým a televíznym hrám, ako aj hudby k fi lmom. 
Skomponoval viaceré zborové skladby, upravoval ľudové piesne a známy je 
aj svojimi skladbami pre deti. Je spoluautorom Hymny Univerzity Mateja Bela. 
Hudbu skomponoval Igor Bázlik a text napísal Alojz Čobej. Hymna Univerzity 
Mateja Bela prvýkrát bola uvedená 10. júna 2003 počas inaugurácie rektora 
Univerzity Mateja Bela. Igor Bázlik vystupuje na koncertoch so sólistami opery 
SND a sprevádza aj známych huslistov. 

PECKA, Karel (6.12.1928-13.3.1997)
  Bol český spisovateľ, politický väzeň a disident. Bol zatknutý a obvinený z 
vlastizrady, pokusu o ilegálne prekročenie hraníc a rozširovanie protištátnych 
tlačovín. Strávil jedenásť rokov v pracovných táboroch. Po návrate z väzenia 
získal zamestnanie ako javiskový technik v Národnom divadle v Prahe, kde 
pracoval do roku 1965. Od tohto roku sa venoval iba literatúre. Najprv pub-
likoval v niekoľkých časopisoch, kde sa poviedkovou formou často zaoberal 
otázkami politických väzňov. Od roku 1969 bol znova zakázaným autorom a 
publikovať mohol len v zahraničí alebo v samizdate. 

- Hádam by som si mal kúpiť nový hrebeň. 
Na starom sa mi vylomil zub.

- Pre jeden zub si predsa nebudeš kupovať nový hrebeň.
- Ale ten zub pol posledný. 

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK 
   Utorok 6. decembra, Sv. Mikuláša, biskupa: Svidník 18.00 + Mária, Jozef, 
Streda 7. decembra: Sv. Ambróza, biskupa: Svidník 6.30 + Michal, Mária, 
18.00 ZBP rod. Maškovej, Štvrtok 8. decembra, Nepoškvrnené Počatie Panny 
Mária, slávnosť: Svidník 6.30 + Ján, Veronika, Juraj, Paraska, 18.00 ZBP 
rod. Bobákovej, Mestisko 17.00, Piatok 9. decembra, feria: Svidník 6.30 ZBP 
Helena, Mária, 18.00 + Anton, Marta, Pavlína, Alojz, Sobota 10. decembra, 
Preblahoslovenej Panny Márie Loretánskej: Svidník 8.00 + z rod. Manduľovej, 
Paňkovej, Cimborovej, Nedeľa 11. decembra, 3. Adventná nedeľa: Svidník 
8.00 ZBP Tomáš, 10.30 ZBP Anna, 18.00 ZBP rod. Blichovej, Mestisko 9.15. 
Oznamy: V piatok bude o 17.00 stretnutie prvoprijímajúcich deti na fare o 17.00. 
O 18.00 bude sv. omša za účasti detí.,  V sobotu o 13.00 pozývame všetkých 
miništrantov na faru., Vianočná spovedanie chorých je potrebné nahlásiť v 
zakrestii kostola., V stredu, štvrtok a piatok sú ranné sv. omše rorátne s for-
mulárom sv. omše k Panne Márii., Kto by chcel darovať do kostola stromček 
na Vianoce, nech sa prihlási v zakrestii kostola., Vianočné spovedanie v našej 
farnosti bude na 3 adventnú nedeľu: Mestisko od 14.00 do 14.30, Svidník od 
15.00 do 16.30. Budeme spovedať 8 kňazi.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 6. decembra: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a He-
lenu, Streda 7. decembra: 17:00 + Anna, Ján, Júlia, Eliáš, Júlia, Ján, Štvrtok 
8. decembra: 17:00 - Počatie Presv. Bohorodičky /prikázaný sviatok/ - Za 
farnosť, Piatok 9. decembra: 17:00 + Michal, Mária, Anna, Mikuláš, Sobota 10. 
decembra: 07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Anna, Jozef, Iveta, Jozef, 
Jaroslav, Jozef a ost., Nedeľa 11. decembra: 09:00 Za farnosť, myrovanie

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 6. december: Svätý Mikuláš divotvorca, arcibiskup v Myrách, 6.30 
* Božena s rod., 12.00 * Pavel Žak (uzdravenie), 18.00 * Vitalij, Tamara, Lea, 
Streda 7. december: Svätý Ambróz, milánsky biskup, 6.30 † Duše na ktoré si 
nik nespomína, 18.00 † Mária Polovčíková (ročná lit.), 19.00 Večiereň pred 
sviatkom, Štvrtok 8. december: Počatie Prevätej Bohorodičky svätou Annou, 
Prikázaný sviatok, Myrovanie: 6.30 * Ivana, Peter, Peter, 12.00 *  za farnosť, 
17.15 ruženec za závislých s komunitou Cenacolo, 18.00 * Eva s rod., 19.00 
biblická škola - umenie duchovného života, Piatok 9. december: repodobný 
otec Patapios, 6.30 † Mária Humeníková, 18.00 † Adam Oravec (ročná lit.), 
19.00 stretko mládeže, Sobota 10. december: Svätí mučeníci Ménas, 
Hermogenés, Eugraf, 8.00 † Jozef Humeník, † Anna Didiková, Nedeľa svä-
tých praotcov, 2. Hlas, 11. december: Prepodobný otec Daniel Sťlpnik, 7.00 
ruženec a 1. čas, 8.00 * Anna s rod., 10.30 * za farnosť, 18.00 * Michaela s 
rod.       
   V utorok 6.12. je sviatok Sv. arcibiskupa divotvorcu Mikuláša, bohoslužby 
sú 6:30 csl., 12:00, 18:00 slov. 
   Vo štvrtok 8.12. je prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie presvätej Bo-
horodičky: 6:30 csl., 12:00, 18:00 slov. s myrovaním. 
   V stredu je pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Bohorodičky Večiereň. 
Biblická škola pod názvom - Umenie duchovného života bude tento týždeň 
vo štvrtok po večernej liturgii. Srdečne pozývame hľadať pokoj a duchovné 
zdroje z prameňov Sv. Písma a učenia svätých otcov. 
   V sobotu 10.12. budú o 18:00 Modlitby chvál so spoločenstvom Dvaja 
-Traja v Kristovi. 
   Príprava detí a ich rodičov na slávnosť prvej spovede a eucharistie pokračuje 
v nedeľu 11.12. po rannej bohoslužbe. 

SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA 
   Zhromaždenia Jehovových svedkov sa konajú v sále Kráľovstva na Ul. 
Festivalovej, č. 2042 vo Svidníku.   
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Čo premieta Kino Dukla?
VIANOČNÝ PRÍBEH

SOBOTA 10. DECEMBRA O 19. HODINE 
  Réžia: Irena Pavlásková  •  Hrajú: Karel Roden, Jiřina Bohdalová, Jiří Lábus, 
Oldřich Kaiser, Jana Plodková, Hynek Čermák, Jaroslav Plesl, Anna Fialová, 
Vladimír Polívka
  Originálna snímka plná nečakaných situácií, emócií, dojemných chvíľ, ale aj 
zábavy odkrýva rodinné vzťahy u Skálov, kde „vládne“ známa herečka Skálová 
v podaní Jiřiny Bohdalovej. Jej syn stvárnený Karlom Rodenom rieši svoju 
prostorekosť a priateľku. U Pazderkov sa zase preberajú nepozvaní hostia a 
vzájomné vzťahy, ale pri sviatočnom stole sa nakoniec stretnú všetci tí, ktorí 
tam patria. Na horách sa sviatky rozhodne osláviť Viktorova rodina, ktorá rieši 
manželský "štvoruholník" - on, ona, jej milenec a opatrovateľka v podaní Hynka 
Čermáka, Jany Plodkovej, Jana Nedbala a Sáry Sandeva.
„Všetko v scenári sa točí okolo Vianoc, takže pohladí, je plný pohody, ale tiež 
rozosmeje a myslím, že sa v ňom nájde každý,“ vysvetlila fi lmová študentka 

a zároveň opatrovateľka Sára Sandeva, s 
ktorou súhlasí aj Hynek Čermák. „Mňa scenár 
prekvapil tým, koľko prekážok kladie postavám. 
To sa mi veľmi páči, zvlášť pri komediálnych 
veciach. Situačný humor vzniká z toho, že fi gúra 
musí prekážky prekonávať a divák vie viac, ako 
oni. A to je v tomto scenári skvelo vymyslené,“ 
vysvetlil herec.
  Okrem už spomínaných českých hercov určite 
poteší fakt, že ponuku zahrať si vo Vianočnom 
príbehu prijal aj legendárny francúzsky herec 
Pierre Richard.

 Rok výroby: 2021, Česká republika, komé-
dia, 120 minút, vstupné: 5 eur 

Kto daroval krv? 
  V piatok 30. novembra prišlo v rámci Študentskej kvapky krvi na Hemato-
logicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 36 bezprí-
spevkových darcov: 
  Dominik Sivák (prvodarca), Agáta Suváková (prvodarca), Jaroslav Suvák 
(102), Marek Bochmač (23), Pavol Bujdoš (9), Ján Olejár (27), Ondrej Micha-
lišin (25), Ján Haľko (5), Ján Marchevský (11), Michal Lipinský (4), Miroslav 
Matkobiš (19), Miroslav Vanát (27), Kristína Mikitová (7), Ivan Mikita (88), 
Michal Mihaľ (103), Viera Hudačinová (20), Rozália Gonšenicová (10), Martin 
Minka (8), Marta Hvizdová (50), Róbert Franko (40), Alena Beľaková (25), 
Ľubomír Varga (4), Ján Mudrý (2), Martina Demjanová (18), Marek Mašlej 
(16), Alena Mitrušková (2), Martin Doruľa (42), Viera Doruľová (2), Simona 
Mydlová (5), Ján Siňár (42), Andrea Suchaničová (8), Ľuboš Skasko (4), Milan 
Hrušč (19), Martin Štefanisko (14), Henrich Andrejko (12), Daniel Hic (16). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku  


