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  Na neplánovanom, celkovo 24. zasadnutí sa v uplynulú stredu 
26. januára zišli poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku. 
Z pätnástich poslancov boli dvaja ospravedlnení - Adrián Labun 
a Peter Pilip. Neskôr prišiel Pavel Olejár, Peter Breznoščák a 
ešte aj Ján Vook.

Výstavba haly zimného štadióna opäť vyvolala vášne 
- medzi Jánom Vookom, Pavlom Olejárom a primátorkou Marcelou Ivančovou 

  Po informáciách o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva vo 
Svidníku a po prednesení správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mesta Svidník z ukončených kontrol k 5. januáru, ktoré predložil hlavný 
kontrolór mesta Svidník Tomáš Majda, prišli na rad tri body, ktorých predkla-
dateľkou bola manažérka regionálneho rozvoja Mestského úradu vo Svidníku 
Katarína Šofranková.

DOBUDOVANIE CHODNÍKA NA FESTIVALOVEJ ULICI
  Ako prvý predniesla návrh na podanie žiadosti a schválenie spolufi nancovania 
v rámci výzvy na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry. 
Mesto vypracovalo projekt s názvom „Vybudovanie infraštruktúry na Fes-
tivalovej ulici vo Svidníku - II. etapa“ a v rámci výzvy chce využiť možnosť 
získať fi nančné prostriedky na dobudovanie chodníka na Ulici Festivalovej 
a zabezpečiť tak zvýšenie bezpečnosti, zlepšenie kvality života obyvateľov 
žijúcich v tejto časti mesta, zvýšenie počtu domácností so zlepšenými pod-
mienkami bývania. 
  Pripomeňme, že v súčasnosti sa realizuje 1. etapa výstavby chodníka na 
Festivalovej ulici. Projektová dokumentácia uvažovala s prepojením 1. a 2. 
etapy chodníka, tak, aby sa minimalizovali kolízne situácie v dôsledku stretu 
peších a motorových vozidiel a bola dosiahnutá vyššia bezpečnosť chodcov. 
Predpokladané celkové náklady na realizáciu projektu 2. etapy výstavby chod-
níka pri bytovkách na Festivalovej ulici, na základe rozpočtu od projektanta, sú 
15 178,26 €. Nenávratný fi nančný príspevok bude vo výške 95 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu, teda 14 419,35 €. Spolufi nancovanie mesta je 
vo výške 5% , teda 758,91 €. Poslanci podanie žiadosti schválili bez diskusie. 

***
INTENZIFIKÁCIA ZHODNOCOVANIA BRKO

Rovnako bez diskusie schválili aj podanie žiadosti o spolufi nancovanie projektu 
„Intenzifi kácia zhodnocovania BRKO v meste Svidník.“ 
  Mesto Svidník chce týmto projektom využiť možnosť získať fi nančné pros-
triedky na zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov 
prostredníctvom realizácie zvýšených kapacít mesta pre jeho spracovanie. 
Predmetom projektu je rekonštrukcia existujúceho zariadenia na zhodnoco-
vanie BRKO, teda biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a nákup 
vybavenia kompostárne v zložení traktor, ťahaný prekopávač, preosievač, 
hygienizačný kontajner a nadzemná nádrž s čerpadlom. 
  Celková výška oprávnených výdavkov projektu je vo výške: 263 967,80 €, 
pričom mesto žiada o 250 769,41 € a výška spolufi nancovania z vlastných 
zdrojov je 13 198,39 €.

***
ZNÍŽENIE VLASTNÝCH ZDROJOV FINANCIÍ NA VÝSTAVBU HALY 

  Nuž a tretím materiálom, ktorý svidníckemu poslaneckému zboru predkla-
dala manažérka regionálneho rozvoja Mestského úradu vo Svidníku Katarína 
Šofranková, bol návrh na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci 
výzvy z Fondu na podporu športu za účelom výstavby športovej infraštruktúry 
projektu s názvom „Hala zimného štadióna v meste Svidník.“ 

  Aktuálne celkové náklady na výstavbu Haly zimného štadióna v meste Svidník 
sú podľa zmluvy o dielo so zhotoviteľom PEM - Haly, s.r.o. zo dňa 18.10.2021 
vo výške 1 341 172,70 €, výdavky za projektovú dokumentáciu sú vo výške 
12 840 €, teda spolu 1 354 012,70 €. V zmysle výzvy na predkladanie žia-
dosti je žiadateľ povinný preukázať, že má zabezpečené spolufi nancovanie z 
vlastných alebo iných zdrojov, pričom do spolufi nancovania sa nezarátavajú 
zdroje zo štátneho rozpočtu (Úrad vlády 300 000 €, SZĽH 250 000 € + povinná 
spoluúčasť pri dotácii od SZĽH vo výške 5% - 67 500 €. Celkové oprávnené 
výdavky predstavujú sumu 736 512,70 €. Spolufi nancovanie výstavby „Haly 
zimného štadióna v meste Svidník“ je okrems už spomínaných od vlády a 
SZĽH zabezpečené z nasledovných zdrojov: PSK 150 000 €, vlastné zdroje 
144 612,70 €, no a výška žiadaného príspevku z Fondu na podporu športu je 
vo výške 441 900 €. Mesto Svidník v dôvodovej správe zdôraznilo, že podaním 
žiadosti vo výzve z Fondu na podporu športu a následne jej schválenie zníži 
výšku vlastných zdrojov na fi nančné krytie výstavby haly zimného štadióna 
v meste Svidník.

***
SIVÁKOVÁ: „OCEŇUJEM, ŽE SA KONAJÚ KONTROLNÉ DNI“

  Pri tomto bode sa rozvinula diskusia, ktorú odštartovala poslankyňa Mest-
ského zastupiteľstva Katarína Siváková. Ocenila, že mesto hľadá možnosti, 
ako získať ďalšie fi nančné zdroje, aby náklady z vlastných zdrojov boli nižšie. 
„Rovnako oceňujem, že sa pravidelne každý týždeň konajú kontrolné 
dni na výstavbe haly zimného štadióna, a preto ma zaujíma, či nebodaj 
nevieme už aj dnes povedať, či sa náhodou cena diela nenavýši oproti 
zmluvne dohodnutej cene? Predsa len zvyšovanie cien je jasné, čo 
potvrdzujú aj mnohí podnikatelia, tak preto ma zaujíma, ako to vyzerá 
s klziskom?“   
  Primátorka Svidníka Marcela Ivančová poslankyni odpovedala, že zhotoviteľ 
zatiaľ neavizuje žiadne navýšenie ceny diela.

***
OLEJÁR: „BUDE TO  VEĽKÝ NÁKLAD PRE TAK MALÉ MESTO“

  Poslanca Pavla Olejára zaujímalo, aké náklady bude mať mesto s prevádzkou 
zimného štadióna. „Bojím sa, že to bude veľký náklad pre tak malé mesto, 
ako je Svidník. Bojím sa, že to naše mesto nebude vedieť zvládnuť. A 
navyše, čo všetko vlastne zahŕňa tá výstavba, pretože mne sa zdá, že 
rolbu, šatne a podobne budeme musieť zabezpečovať ešte nad rámec 
samotnej výstavby, ak sa nemýlim, preto by som rád vedel, ako to celé 
je,“ pýtal sa poslanec Pavel Olejár. 
  Primátorka Marcela Ivančová potvrdila, že aktuálny projekt zahŕňa výstavbu 
samotnej haly, striedačky a hľadisko. „Súčasný projekt zahŕňa aj LED osvet-
lenie a vzduchotechniku. Pracujeme aj na tom, aby sa nám podarilo za-
bezpečiť mantinely s plexisklami i rolbu,“ povedala primátorka a reagovala 
aj na kritiku poslanca Pavla Olejára, či mesto dokáže naplniť zmluvu so SZĽH. 
  Vysvetlila, že zo strany mesta to budú minimálne náklady v porovnaní s tými 
250-timi tisícami eur, ktoré SZĽH poskytol na výstavbu haly. 
  Následne sa k Pavlovi Olejárovi pridal Ján Vook a žiadal odpovede na rov-
naké otázky, čo bude so šatňami, strojovňou či rolbou a vyhlásil, že zmluva 
so SZĽH je pre mesto nevýhodná. Pavel Olejár sa potom opakovane pýtal 
na náklady na prevádzku zimného štadióna a na to, odkiaľ chce mesto na 
to vziať peniaze. 
  Primátorka informovala, že na rekonštrukciu šatní sú peniaze v rozpočte 

  Poslanci Pavel Olejár a Ján Vook žiadali odpovede na rovnaké otázky, 
čo bude so šatňami, strojovňou či rolbou a vyhlásil, že zmluva so SZĽH 
je pre mesto nevýhodná



1. február 2022Podduklianske novinky 3Spravodajstvo

Výstavba haly zimného štadióna opäť vyvolala vášne 
- medzi Jánom Vookom, Pavlom Olejárom a primátorkou Marcelou Ivančovou 
mesta a ďalšie peniaze potrebné na zimný štadión bude mesto žiadať aj z 
Výzvy pre región PSK a poslancov za okres Svidník Jána Vooka, Ján Hirčka 
a Petra Pilipa požiadala o podporu. 
„Rolba je z roku 1979, tak či tak, by sme museli kupovať novú. To nie je 
o tom, že ju kupujeme len preto, že staviame štadión. Tak či tak by sme 
peniaze na rolbu potrebovali. Mantinely chcem vyrokovať iným spôso-
bom, lebo, áno, nie sú v rozpočte výstavby štadióna. Ceny energií sa 
menia, neviem preto povedať presné číslo, koľko bude stáť prevádzka, 
ale zase prevádzku sme platili aj doteraz a tiež to neboli malé sumy,“ 
podotkla primátorka. 

***
VOOK O NEVÝHODNOSTI ZMLUVY SO SZĽH 

  Ján Vook sa potom zaujímal aj o názor na to, či by nebolo lepšie od zmluvy 
so SZĽH odstúpiť, pretože mesto sa na desať rokov zaviazalo, že sedem 
mesiacov v roku bude zimný štadión prevádzkovať. 
„Nerobme nič. Povedz rovno. Tí ľudia, ktorí tu v meste žijú, si zaslúžia 
dobrú športovú infraštruktúru. Tí ľudia očakávajú, aby sa mesto rozvíjalo. 
Príde mi pokrytecké a farizejské, ako sa vyjadruješ,“ povedala Jánovi 
Vookovi primátorka Marcela Ivančová. 
 Ján Vook totiž v diskusii o zimnom štadióne hovoril o tom, že sčítanie oby-
vateľov je pre mesto Svidník dramatické, lebo klesol počet obyvateľov. To, 
že je zmluva so Slovenským zväzom ľadového hokeja pre mesto Svidník 

nevýhodná potom po Jánovi Vookovi vyhlásil aj Pavel Olejár, a potom si slovo 
zobral poslanec Vladimír Kaliňák. „Vážení kolegovia, povedzte rovno ob-
čanom, že nechcete, aby sa 
niečo robilo a nie tu vnášate 
negativizmus. Nerozumiem 
pochybovačným otázkam,“ 
povedal okrem iného Vladimír 
Kaliňák. 
  Po hodine rokovania odišiel 
poslanec Vladimír Žak a Pa-
vel Olejár si znovu nenechal 
páčiť vystupovanie primátorky, 
ktorá podľa neho neprimerane 
vstupuje do vyjadrovaní po-
slancov. „Ja si pripadám ako 
na triednickej hodine, že ty 
si triedna a my žiaci,“ vyhlásil Pavel Olejár, na čo primátorka zareagovala, 
že je na svoju pedagogickú kariéru hrdá a pripomenula Pavlovi Olejárovi, že 
aj on je pedagóg. 
  Z dvanástich prítomných poslancov potom za podanie žiadosti o dotáciu 
na výstavbu haly zimného štadióna hlasovalo desať poslancov, dvojica Ján 
Vook - Pavel Olejár sa pri tomto bode neprezentovala.                           (ps)

   Strana HLAS - sociálna demokracia už má svoje okresné štruk-
túry aj vo Svidníku. Menovací dekrét za okresnú predsedníčku si 
pred pár dňami z rúk predsedu strany Petra Pellegriniho prevzala 
Alena Nováková z Hrabovčíka. 

Okresnou predsedníčkou Hlasu je Alena Nováková, v okresnej rade aj 
Tchuriková, Ivančová, Sluťak, Kimák a Ivanov

   „Menovanie za okresnú predsed-
níčku strany je pre mňa výzva, no 
zároveň zodpovednosť a záväzok 
pracovať pre región, byť HLASOM  
ľudí nášho regiónu,“ povedala pre 
naše noviny Alena Nováková a opísa-
la aj stav strany v okrese. „Strana má 
momentálne okolo 20 členov. Členov 
na základe prihlášok vyberá a schva-
ľuje krajská rada. Moja tajomníčka a 
členovia okresnej rady strany boli me-
novaní na okresnej schôdzi v piatok 
28. januára. Členmi okresnej rady sa 
stali Jana Tchuriková, Ivana Ivančová, 
Tibor Sluťak, Michal Kimák a Martin 
Ivanov, pričom tajomníčkou sa stala 
už spomínaná Jana Tchuriková. 
   HLAS - sociálna demokracia sa pod-

ľa okresnej predsedníčky Aleny Nová-
kovej už aj v našom okrese pripravuje 
na tohtoročné voľby. „Momentálne 
začínajú prípravy volieb - štruktúra 
kampane, témy programu, čo chceme 
v regiónoch a zároveň vedieme disku-
sie o možných kandidátoch,“ priznala 
Alena Nováková, a preto sme sa jej 
pýtali, kto bude kandidátom Hlasu na 
primátora, resp. primátorku Svidníka? 
„Na toto je ešte predčasné odpove-
dať.“ No a podobne Alena Nováková 
odpovedala aj na otázku, kto bude za 
stranu Hlas kandidovať na poslancov 
VÚC? „Strana Hlas - sociálna demok-
racia bude mať určite kandidátov, 
zatiaľ to nie je defi nitívne uzavreté.“ 
No a do tretice sme sa v kontexte s 

voľbami Aleny Novákovej pýtali aj na 
to, či bude ona kandidovať? „Áno, 
budem kandidovať. Ako okresná 
predsedníčka strany to považujem za 
povinnosť uchádzať sa o dôveru ľudí. 
Preto som išla do politiky.“
   Ako sme už uviedli, okresná 
predsedníčka strany Hlas - sociálna 
demokracia vo Svidníku Alena Nová-
ková je z Hrabovčíka. Mnohí o nej ve-
dia, že je príbuznou bývalého ministra 
hospodárstva Petra Žigu. Pýtali sme 
sa jej preto, ako toto príbuzenstvo 
vníma a či ju to neovplyvnila v roz-
hodnutí vy-
brať sa ces-
tou politiky. 
„Ovplyvnilo 
ma to v tom, 
že som za-
č a l a  v i a c 
sledovať a 
vnímať po-

litické dianie na Slovensku. Na moje 
rozhodnutie vstúpiť do politiky a moje 
menovanie za okresnú predsedníčku 
to nemalo žiaden vplyv. Je mi blízka 
politika Petra Pellegriniho a program 
strany Hlas - sociálna demokracia. 
Je to strana regiónov, ktorej víziou 
je Slovensko ako moderný, fungujúci 
a sociálne spravodlivý štát. Prioritou 
je ČLOVEK a jeho spokojný život,“ 
uzavrela okresná predsedníčka 
strany Hlas - sociálna demokracia vo 
Svidníku Alena Nováková. 

(ks)  
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  Už pred týždňom sme na našich stránkach priniesli informácie, 
že podľa výsledkov vlaňajšieho sčítania obyvateľov, domov a 
bytov mal Svidník k 1.1.2021 10 168 obyvateľov, mimochodom 
Stropkov 10 067 a Giraltovce 4 001 obyvateľov.

Kde žije najviac slobodných či najviac ovdovelých? 
Kde sa najviac ľudí prihlásilo k rusínskej či rómskej národnosti? 
Koľko máme domov bez plynu a koľko bytov bez záchodu či vodovodu?

  Keď sme sa pozreli do histórie, v roku 2011 mal Svidník 11 712 obyvateľov, 
v roku 2016 11 246 a napríklad v roku 1999 dokonca až 13 011 obyvateľov. 
Samozrejme, ide o obyvateľov s trvalým bydliskom v meste Svidník.
Počet obyvateľov okresu Svidník klesol o 1 627 Teraz sme sa pozreli na ďalšie 
podrobnosti z výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov. V okrese Svidník 
malo k 1.1.2021 trvalý pobyt 31 611 obyvateľov, z toho bolo 15 728 mužov a 
15 883 žien. Desať rokov dozadu, teda v roku 2011 malo trvalý pobyt v okrese 
Svidník 33 238 obyvateľov a z toho bolo 16 385 mužov a 16 853 žien. Počet 
obyvateľov okresu Svidník tak za desať rokov klesol o 1 627.
Pozreli sme sa nielen na dve mestá okresu Svidník, ale aj na niektoré obce, 
ako sa im zmenil za desať rokov počet obyvateľov. 

NAJVÄČŠIA OBEC KRAČÚNOVCE
  Počet obyvateľov stúpol viacerým obciam. Kračúnovce mali v roku 2001 1 175 
obyvateľov a v roku 2021 1239. Kružlová mala vlani 705 obyvateľov, pričom v 
roku 2001 642. Cernina mala vlani 581 obyvateľov a desať rokov dozadu 578. 
Vyšnému Mirošovu stúpil počet obyvateľov z 579 na 597, Stročínu z 538 na 
561, Nižnému Orlíku z 286 na 317 a Ladomirovej z 992 na 1 045. Polepšili si 
aj maličké dedinky. Havranec mal namiesto 12 obyvateľov z roku 2001 v tom 
minulom 15, Príkrej stúpol počet obyvateľov z 8 na 12 a Šarbovu zo 14 na 17.

RUSÍNSKA NÁRODNOSŤ DRUHÁ NAJPOČETNEJŠIA 
  Samozrejme, pri národnosti obyvateľov prevláda slovenská, no a v okrese 
Svidník je druhou najpočetnejšou rusínska národnosť. Rusínsku národnosť 
si pri percentuálnych prepočtoch najviac uviedlo obyvateľov Krajnej Porúbky 
- 54,29 %, teda 19 z celkového počtu 35 obyvateľov. Nasledujú Beňadikovce 
- 42,16 % s 86 z 204 obyvateľov a Medvedie - 40,91 % s 18 zo 44 obyvateľov, 
ktorí si ako prvú uviedli rusínsku národnosť. 
  Zaujímavosťou napríklad je, že trebárs v Príkrej si ako prvú národnosť z 
dvanástich obyvateľov rusínsku neuviedol nikto. Uviesť sme si mohli aj druhú 
národnosť, no a z tých, ktorí túto možnosť využili, si rusínsku národnosť 
percentuálne najviac uviedli práve v Príkrej - až 100 % ľudí (5) z tých, ktorí si 
uviedli druhú národnosť, uviedli práve rusínsku. 
Nasledujú Nová Polianka - 96,77 % (30), Kobylnice - 92,31 % (12), Hrabov-
čík - 89,42 % (93), Rakovčík - 86,49 % (32), Svidnička - 77,78 % (42), Nižná 
Jedľová - 77,42 % (24), Nižná Pisaná - 73,33 % (33), Bodružal - 69,57 % (16) 
a Beňadikovce - 68,97 % (40).

VO SVIDNÍKU SI RUSÍNSKU NÁRODNOSŤ 
AKO PRVÚ UVIEDLO 1 378 OBYVATEĽOV

  V samotnom meste Svidník si rusínsku národnosť uviedlo 1 378 obyvateľov 
a ako druhú si rusínsku národnosť uviedlo 2 148 Svidníčanov, teda 70,38 % 
z tých, ktorí si druhú národnosť uviedli.  
  Rómsku národnosť si najviac ľudí ako prvú uviedli ľudia v Dlhoni - 52,75, 
teda urobilo tak 48 z celkového počtu 91 obyvateľov. Druhé najvyššie per-
cento obyvateľov hlásiacich sa k rómskej národnosti zaznamenali v obci 
Roztoky - 37,39 % (163 zo 436) a nasledujú Kružlová - 18,3 % (129 zo 705), 

Kapišová - 10,89 % (49 zo 450) a Stročín - 10,16 % (57 z 561). Napríklad 
Vyšný Mirošov mal 7,2 % ľudí hlásiacich sa k rómskej národnosti (43 z 597) 
a Krajná Bystrá 6,54 % (31 zo 474).
  Spomedzi tých, ktorí si ako druhú uviedli práve rómsku národnosť, tak najviac 
urobili ľudia v Kukovej - 69,23 % (18 z 26, ktorí uviedli druhú národnosť), v 
Krajnej Bystrej - 63,55 % (197 z 310), Ladomirovej - 55,59 % (353 zo 635) 
a v Kečkovciach - 43,42 % (33 zo 76, ktorí, ako sme už uviedli, si zadali aj 
druhú národnosť).
V samotnom meste Svidník si rómsku národnosť ako prvú uviedlo 64 Svid-
níčanov (0,64 %) a ako druhú si rómsku národnosť uviedlo 335 obyvateľov 
(10,98 %).

NAJVIAC VDOVCOV A VDOV V MIROLI 
  Najviac vdovcov a vdov k 1.1.2021 žilo v Miroli - 26,79 % (15 z 56 obyvateľov) 
a v Krajnej Porúbke - 22,86 % (8 z 35). Najviac slobodných žilo v Dlhoni - 54,95 
% (50 z 91 obyvateľov) a nasledujú Kečkovce - 53,54 % (136 z 254), Roztoky 
- 53,44 % (233 zo 436), Krajná Bystrá - 50,42 % (239 zo 474), Cigla - 47,3 % 
(35 zo 74), Havranec - 46,67 % (7 z 15) a Krajná Poľana - 46,64 % (101 z 212).

V OKRESE SVIDNÍK ŽIJE
 NAJVIAC GRÉCKOKATOLÍCKYCH VERIACICH 

  V okrese Svidník žije najviac gréckokatolíckych veriacich - 10 842 obyvateľov 
(34,3 %), nasledujú rímskokatolícki veriaci - 9 236 obyvateľov (29,22 %) a 
pravoslávni veriaci - 5 412 veriacich (17,12 %). 
  V okrese Svidník žije aj 1 937 veriacich (6,13 %) Evanjelickej cirkvi augs-
burského vyznania na Slovensku, či 200 veriacich (0,63 %) Náboženskej 

spoločnosti Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike. Bez náboženského 
vyznania je v okrese Svidník 2 254 ľudí (7,13 %).
Sčítanie ukázalo, že v meste Svidník je najviac gréckokatolíkov. Ku  Grécko-
katolíckemu vierovyznaniu sa prihlásilo 3 857 Svidníčanov, k Pravoslávnemu 
2 291 Svidníčanov, Rímskokatolíckemu 2 145 Svidníčanov, napríklad k Nábo-
ženskej spoločnosti Svedkovia Jehovovi sa prihlásilo 48 Svidníčanov a bez 
vierovyznania štatistici zaznamenali 953 Svidníčanov.
  Prešovský arcibiskup a metropolita gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 
Ján Babjak SJ vníma výsledky sčítania obyvateľov veľmi pozitívne a ďakuje 
veriacim, ktorí sa počas vlaňajšieho Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 
prihlásili ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu. „Je to dôkaz toho, že naša 
cirkev je živá, hoci sa ako každá iná borí s rôznymi problémami. Sčítanie 
sa uskutočnilo v pandemickej dobe, ktorá významne poznačila pastorá-
ciu, ale aj napriek tomu počet gréckokatolíckych veriacich v porovnaní 
s rokom 2011 narástol,“ povedal Ján Babjak  
  Najviac, až 55,8 percenta obyvateľov (3,04 milióna), si uviedlo rímskoka-
tolícke náboženské vyznanie. Jeho podiel oproti roku 2011 však poklesol 
o vyše šesť percentuálnych bodov. Z hľadiska početnosti potom nasleduje 
evanjelické s 5,3 percentami (287.000) a gréckokatolícke so štyrmi percentami 
(218.000). Štvrté miesto patrí kalvínskemu vyznaniu (1,6 percenta). Všetky 
ostatné náboženské vyznania majú podiely menšie ako jedno percento. Dru-
hou najpočetnejšou skupinou je však skupina bez náboženského vyznania. 
Takmer 1,3 milióna obyvateľov, čo predstavuje 23,8 percenta, uviedlo, že je 
bez náboženského vyznania.
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AKO MATERINSKÝ JAZYK DOMINUJE SLOVENČINA 
  Slovenský materinský jazyk si v okrese Svidník uviedlo 22 506 obyvateľov
(71,2 %), nasleduje rusínsky materinský jazyk - 5 108 (16,16 %), rómsky
- 2 221 (7,03 %),

V OKRESE SVIDNÍK JE 6 912 DOMOV 
  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ako už vyplýva z názvu, zahŕňalo aj 

Kde žije najviac slobodných či najviac ovdovelých? 
Kde sa najviac ľudí prihlásilo k rusínskej či rómskej národnosti? 
Koľko máme domov bez plynu a koľko bytov bez záchodu či vodovodu?

údaje o domoch a bytoch, no a do nich sme nazreli tiež.
V okrese Svidník je celkovo 6 912 domov. Takýto údaj štatistici zaevidovali 
k 1.1.2021.
  V meste Svidník je 835 domov a v meste Giraltovce 663. Prinášame aj údaje 
o počtoch domov vo vybraných obciach okresu Svidník: Cernina 167, Dubová 
106, Hrabovčík 114, Kalnište 140, Kapišová 107, Kračúnovce 328, Kružlová 
123, Kuková 182, Kurimka 153, Ladomirová 214, Lúčka 136, Mestisko 163, 
Mlynárovce 107, Nižný Orlík 112, Okrúhle 165, Radoma 170, Rovné 139, 
Stročín 122.
  Zo 6 912 domov v okrese Svidník má plynovú prípojku 4 378 domov (63,34
%) a 2 354 domov (34,06 %) plynovú prípojku nemá. Bez kanalizácie máme 
v okrese Svidník 546 domov (7,9 %) a bez vodovodnej prípojky 206 domov
(2,98 %).

V OKRESE SVIDNÍK JE 10 935 BYTOV
  K 1.1.2021 bolo v okrese Svidník 10 935 bytov, z toho 3 913 bytov v meste 
Svidník a 1 194 bytov  meste Giraltovce. 387 bytov v okrese Svidník nemá 
splachovací záchod (3,57 %) a ďalších 210 bytov (1,92 %) splachovací záchod 
má, no mimo bytu. 
  Bez kúrenia je v okrese Svidník 89 bytov (0,89 %), bez vane alebo bez 
sprchovacieho kútu je v okrese Svidník 371 bytov (3,39 %) a bez vodovodu 
je 207 bytov (1,89 %).                                                                               (ps)

  Vo výsledku a po zarátaní oboch otázok na národnosť, si svoje 
pozície vylepšili takmer všetky národnostné komunity na Sloven-
sku. Pri hodnotení výsledkov sčítania obyvateľov to napísal bý-
valý vládny splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz. 

Rusíni sú spokojní, či bude vo Svidníku aj úradná dvojjazyčnosť, zatiaľ isté nie je

  „Rusíni napríklad vzrástli z 33-tisíc členov v roku 2011 na 63-tisíc v 
roku 2021 - pričom viacero ľudí si vybralo rusínsku národnosť pri druhej 
otázke ako pri prvej. 
  Takýto nárast početnosti znamená aj 
to, že kým sme doteraz mali iba 68 obcí, 
kde sa mohla využiť rusínčina v úradnej 
komunikácii, pribudne k nim ďalších 88 
obcí vrátane kľúčového mesta Svidník. 
Dá sa povedať, že sa vytvorí takmer 
neprerušené pásmo rusínskej dvojja-
zyčnosti od Polonín až po Bardejov,“ 
skonštatoval Ábel Ravasz a vyjadril sa aj 
k tomu, čo by po zverejnení výsledkov sčí-
tania obyvateľov malo nasledovať, pretože 
na národnostné výsledky zo sčítavania sa 
priamo viažu jazykové práva v obciach. 
  Vláda musí podľa aktualizovať vyhlášku, 
ktorá obsahuje všetky obce s možnosťou 
dvojjazyčnej úradnej komunikácie. „Z tohto 
zoznamu tohto roku nevypadne žiadna 
obec, naopak, pridajú sa desiatky. 
Národnostné údaje sa nepriamo využí-
vajú aj pri určení dotácií na kultúru či 
výpočet hodín pre menšiny vo vysielaniach RTVS. V týchto prípadoch 
bude veľmi dôležité, aká metodika sa bude využívať na vyrátanie počtov. 
  Niektorí už dopredu hovorili, že nebudú chcieť zarátať druhú otázku 
na národnosť rovnocenne. 
  Vláda si zvoláva k veci pracovnú skupinu pod vedením splnomoc-
nenca pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkého, ktorá by mala 
dať jednoznačné odporúčanie vláde na inkluzívne spracovanie dát,“ 
ozrejmil Ábel Ravasz. 
  Či sa teda bude zrátavať prvá národnosť aj s tou uvedenou ako druhou v 
poradí, je zatiaľ otázne. Keď bude táto otázka zodpovedaná, bude jasné, či 
bude dvojjazyčnosť zavedená aj vo Svidníku.

  Presne takto to berie aj predseda Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo 
Svidníku Miloš Stronček. „Moja reakcia na výsledky sčítania obyvateľov 
z hľadiska národnosti, je kladná,“ uviedol Miloš Stronček a pokračoval: 
„Urobili sme veľa, nikoho menovať nebudem, žiadnu inštitúciu, žiad-
nu organizáciu, nikoho konkrétneho, lebo každý si pripisujeme svoje 
zásluhy. 
  Ja si dovolím povedať, že aj Rusínsky festival, ktorý my organizujeme 
prispel k tomu, že ľudia sa stotožňujú s Rusínmi, že ľudia sa stotožňujú 
s Rusínstvom a mňa to veľmi teší. 
  Potvrdzuje to, že aj náš Rusínsky festival, teda podujatie, ktorému ja 
osobne venujem značnú časť svojho života, tiež má podiel na tom vý-
sledku, pretože sa potvrdzuje, že ľudia majú z festivalu dobrú emóciu, 
dobrú radosť,“ povedal predseda Okresnej organizácie Rusínskej obrody 
vo Svidníku Miloš Stronček. 

(ps)

  Nová publikácia životných príbehov rodín zasiahnutých vojnou pod názvom 
Stalo sa pod Duklou vyšla pri príležitosti 
oslobodenia Svidníka. 
„História mesta, územia je ako klenot 
a ak je klenotom príbeh, o to viac je 
dôležité si ho pripomínať a dedičstvo 
uchovať“, tieto slová vás budú sprevá-
dzať publikáciou plnou osudov, faktov i 
bolestivých skúseností. Zbierka príbe-
hov je výsledkom práce žiakov a učite-
ľov svidníckych škôl pri príležitosti 75. 
výročia oslobodenia Svidníka. Príbehy, 
ktoré im rozprávali starí rodičia, známi, 
pamätníci vojnových udalostí. 
  Mesto Svidník ich ako zdroj historickej 
pamäti prináša v publikácií „Stalo sa pod 
Duklou“. Publikáciu si môžete zakúpiť v 
Turistickom informačnom centre mesta 
Svidník za cenu 4 eurá.                (kt)

STALO SA POD DUKLOU 
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   Epidemiologická situácia v regióne Svidníka a Stropkova je naďalej veľmi vážna. Podľa slov 
regionálnej hygieničky Heleny Hrebeňakovej stále platí, že každý druhý test je pozitívny. 

Rapídny nárast počtu pozitívne testovaných - hlavne v okrese Svidník 

   „Za tento týždeň máme potvrdených 
v okrese Svidník 581 pozitívnych 
testov a v okrese Stropkov 514, 
pričom ešte nepoznáme výsledky 
za nedeľu. Sedemdňová incidencia 
má vo Svidníku stúpajúci trend, v 
Stropkove mierne klesá. Osoby, u 
ktorých je potvrdený COVID-19, 
nám najčastejšie uvádzajú vysoké 
horúčky, kašeľ, nádchu, bolesti hrdla, 
hlavy, kĺbov a svalov,“ povedala He-
lena Hrebeňaková s tým, že v okrese 
Svidník je zatvorená jednu ZŠ v Niž-
nom Mirošove a 15 tried na ôsmich 
ZŠ a 3 triedy na stredných školách. 
Zatvorené sú aj dve MŠ (jedna v 
Okrúhlom, druhá v Želmanovciach) 
a 2 triedy na MŠ v meste Svidník. 
V okrese Stropkov je zatvorených 
19 tried na základných a 2 triedy na 
stredných školách. Najviac na ZŠ 

na Ul. Mlynskej a Konštantínovej,“ 
informovala Helena Hrebeňaková a 
dodala, že najväčšie ohnisko nákazy 
koronavírusom momentálne evidujú v 
zariadení sociálnych služieb v Strop-
kove, kde je ochorenie potvrdené u 31 
klientov a 7 zamestnancov. 
   Z dôvodu, že variant Omikron spô-
sobuje prudký a významný nárast 
počtu osôb pozitívnych na COVID-19, 
a spôsobuje masívne výpadky pra-
covnej sily naprieč odvetviami došlo 
u nás k niektorým zmenám. Zmeny sa 
týkajú dĺžky izolácie a karantény, ako 
aj defi nície osoby, ktorá sa považuje 
za pozitívnu. „Od 25. januára došlo k 
skráteniu domácej izolácie pozitívnej 
osoby z 10 na 5 dní. Počíta sa od 
dátumu odobratia vzorky s pozitívnym 
výsledkom. Ak sa počas posledných 
24 hodín z času päťdňovej izolácie 

vyskytli u osoby klinické príznaky zne-
možňujúce pracovnú činnosť, izoláciu 
ukončuje ošetrujúci lekár. O tom, čo 
sú príznaky znemožňujúce pracovnú 
činnosť, rozhoduje ošetrujúci lekár po 
individuálnom posúdení zdravotného 
stavu pacienta,“ vysvetlila riaditeľka 
Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva so sídlom vo Svidníku a 
pokračovala, že sa skracuje aj dĺžka 
domácej karantény úzkeho kontaktu. 
„V prípade neočkovanej osoby a 
zaočkovanej osoby bez posilňujúcej 
dávky a ak od zaočkovania uplynulo 
viac ako 9 mesiacov, karanténa trvá 
5 dní, pokiaľ sa počas posledných 
24 hodín u osoby nevyskytli príznaky 
znemožňujúce pracovnú činnosť. 
Nebude potrebné ani vykonanie PCR 
testu na 5. deň pri každom úzkom 
kontakte. O vykonaní testu takisto 

rozhoduje ošetrujúci lekár.“
   No a po novom sa za pozitívnu po-
važuje osoba po doručení výsledkov 
RT-PCR, LAMP, antigénového testu 
a nebude potrebná ani konfi rmácia 
PCR testom. Za pozitívnu bude po-
važovaná rovnako aj osoba po do-
mácom antigénovom teste, ktorý však 
musí posúdiť jej všeobecný lekár. 
   Hoci počty pozitívnych v regióne, 
aktuálne hlavne v okrese Svidník, 
stúpajú, situácia v nemocnici je 
nateraz stabilizovaná. V uplynulú 
nedeľu popoludní nám to potvrdil 
námestník riaditeľa Nemocnica arm. 
gen. L. Svovodu patriacej do siete 
Svet zdravia Marek Pytliak. „Na 
covidovom Oddelení anesteziológie 
a intenzívnej medicíny sú v súčas-
nosti štyria pacienti, na covidovom 
Internom oddelení je 15 pacientov. 
Vývoj je ťažko predpokladať, zatiaľ je 
situácia, čo sa týka ošetrení a príjmov, 
relatívne stabilizovaná.“             (ps)

   Budeme cestovať za zubnou pohotovosťou desiatky kilomet-
rov? Túto otázku nastolila v uplynulý utorok poslankyňa Mest-
ského zastupiteľstva vo Svidníku Katarína Siváková. 
   Predtým, než otázku, či príde Svid-
ník a región o zubársku pohotovosť 
nastolila na sociálnej sieti, oslovila 
krajských poslancov za okres Svid-
ník, primátorku Svidníka, predsedu 
Prešovského samosprávneho kraja i 
riaditeľa svidníckej nemocnice. 
   „Nasledujúcim víkendom (29. - 
30.1.) má vo Svidníku skončiť stoma-
tologická pohotovost-
ná služba. Dôvodom 
majú byť zmeny v 
príslušnom zákone a 
takisto aj zmeny vo 
fi nancovaní stomato-
logickej pohotovosti. 
V praxi to znamená, 
že kým doteraz sme 
v regióne na zubársku 
pohotovosť zvyknutí 
priamo vo Svidníku, 
v Stropkove alebo 
v Giraltovciach, po 
novom, od 1.2.2022, 
už v regióne takúto 
pohotovostnú službu 
nebudeme mať. Za 
zubárskou pohotovosťou tak počas 
víkendov a počas štátnych sviatkov 
budeme musieť cestovať - najbliž-
šia bude v Prešove, a potom ešte 
v Humennom a v Poprade. Ďalší 
nepríjemný zásah do dostupnosti 
zdravotnej starostlivosti pre nás, 
pacientov z regiónu Svidník a Strop-
kova,“ napísala na sociálnej sieti 
Katarína Siváková a informovala, že 
niektorí z tých, ktorých oslovila, sa už 
aj ozvali. „Konkrétne krajský poslanec 
Peter Pilip a riaditeľ nemocnice Slav-

ko Rodák už aj zareagovali s tým, že 
už aj začali vyvíjať aktivitu, aby sme 
obmedzeniu poskytovania stoma-
tologickej zdravotnej starostlivosti v 
našom regióne v rámci pohotovostnej 
služby zabránili.“
   O deň neskôr sa k aktivitám priamo 
na zasadnutí svidníckeho mestského 
zastupiteľstva pridala aj primátorka 

Marcela Ivančo-
vá a krajský a 
mestský posla-
nec Ján Vook. 
Mestská poslan-
kyňa Katarína 
Siváková však 
najviac ocenila 
prístup riaditeľa 
nemocnice vo 
Svidníku Slavka 
Rodáka. Prá-
ve jeho prístup 
môže ešte všet-
ko zvrátiť. „Po-
trebujeme získať 
povolenie z vyš-
šieho územného 

celku, zazmluvniť v zdravotných 
poisťovniach, aby sme za to dostá-
vali paušálnu platbu,“ potvrdil Slavko 
Rodák, podľa ktorého je nemocnica 
pripravená nahradiť doterajšieho 
prevádzkovateľa zubnej pohotovosti. 
Nemocnica tak teraz pracuje nielen 
na ekonomických prepočtoch, ale 
podľa riaditeľa aj rokujú so zubármi, 
či budú ochotní v stomatologickej 
pohotovosti pokračovať. „Nemáme 
ešte všetky dáta k tomu, ale zatiaľ to 
vyzerá tak, že malo by sa to dať aj 

po tej ekonomickej stránke. Ziskové 
to nebude, ale bude to služba, ktorá 
zostane zachovaná pre región.“
   Pripomeňme, že za rozhodnutím 
zrušiť prevádzkovanie stomatologic-
kej pohotovosti je nedostatočné fi nan-
covanie a tiež neochota niektorých 
lekárov slúžiť za starých podmienok. 
Takto nám to povedal doterajší pre-
vádzkovateľ Miroslav Jánošík. „Ten 
paušál ja som mal na prevádzku a 
lekári mali to, čo si vlastne vybrali 
na pohotovosti. Vlastne lekári robili 
viac-menej zadarmo, len za to, čo 
keď prišli pacienti a im doplatili za 
niektorý výkon.“
   Doterajší prevádzkovateľ poho-
tovosti vo Svidníku, ktorá slúži aj 
pre susedný okres Stropkov, tvrdí, 
že sa to neoplatí. „Nerentabilné za 
daných podmienok, pokiaľ nebudú 
nejaké cenníky 
na pohotovosti 
a tak, a ja som 
nechce l  í s ť 
tým smerom,“ 
vysvetlil Miro-
slav Janošík. 
P r e š o v s k á 
župa situáciu 
sleduje, zme-
na vo Svidníku 
ju neteší, no 
tri ostávajúce 
poho tovos t i 
vraj  na celý 
k ra j  s tač ia . 
„ P r e š o v s k ý 
samosprávny 
kraj má približ-
ne 830-t isíc 
obyvateľov a 
podľa nariade-
nia vlády má 

na 400-tisíc obyvateľov byť najme-
nej jeden poskytovateľ, čiže aj po 
ukončení činnosti pohotovosti vo 
Svidníku verejná minimálna sieť bude 
zachovaná, pretože ostávajú traja 
poskytovatelia,“ povedala hovorkyňa 
prešovskej župy Dáša Jeleňová, no 
ale zdá sa, že po iniciatíve poslan-
kyne Kataríny Sivákovej a následne 
riaditeľa nemocnice Slavka Rodáka 
a ďalších sa ešte všetko môže zme-
niť v prospech zachovania zubnej 
pohotovosti vo Svidníku. Nateraz 
však platí, že uplynulý víkend bol pre 
stomatologickú pohotovostnú službu 
vo Svidníku posledný. Či sa nemoc-
nici podarí obnoviť jej činnosť, ukážu 
najbližšie dni. „Začiatkom februára by 
sme mali mať jasné, či budeme nový 
prevádzkovateľ a za akých podmie-
nok,“ uzavrel Slavko Rodák.       (ps)

Boj o zubnú pohotovosť vo Svidníku - prevezme ju pod seba znovu nemocnica? 
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  2. februára 2022 uplynie 75 rokov, keď vo Svidníku po 2. svetovej 
vojne bola postavená prvá baraková nemocnica. 

Uplynie 75 rokov ako postavili prvú povojnovú nemocnicu vo Svidníku

  Po odchode oslobodzovacích vojsk a skončení 2. svetovej vojny región 
pod Duklou bol katastrofálne zničený. Naskytol sa smutný obraz v tejto časti 
republiky. Na mínových poliach zahynulo 162 ľudí, 14 dedín Svidníckeho 
okresu bolo celkom vypálených, 4133 ľudí ostalo bez prístrešia a 13 887 
bývalo v pivniciach, v dĺžke 66 km bolo potrebné upraviť 
cestnú sieť. 
  Postup rekonštrukčných prác v regióne v zimnom 
období 1946 neprebiehal podľa plánu, lebo obyvatelia 
sa nemohli v plnej miere zapojiť do pracovného pro-
cesu. Hlavným dôvodom bolo to, že ľuďom chýbalo 
teplé oblečenie a potrebná obuv. Na vzniknutú situáciu 
promptne reagovalo ministerstvo obrany, čím zmier-
nilo celkovú situáciu. V dňoch 5. - 7. februára 1946 
uskutočnil minister obrany gen. L. Svoboda cestu do 
postihnutých okresov východného Slovenska a v tom 
aj do svidníckeho, aby sa presvedčil do akej miery 
plní armáda svoje úlohy súvisiace s pomocnou akciou 
obyvateľstvu. Po návrate z cesty minister konštatoval, 
že následkami vojnových udalosti sú sociálne pomery a 
zdravotné pomery v niektorých obciach tak neutešené, 
že je nutná okamžitá pomoc. 
  Ústretový krok k danej situácii gen. L. Svoboda okrem 
iného urobil v tom, že na voľné miesta vo vojenskej 
invalidovni v Prahe boli na hospitalizáciu prijímaní 
poranení občania vojnovou muníciou a v nutných prí-
padoch ministerstvo obrany zabezpečilo im potrebné 
protézy. Počas hospitalizácie armáda pre týchto ľudí 
zabezpečila preškolenie na iné profesie, aby sa mohli 
uplatniť v ďalšom spoločenskom živote. 
  V zimnom období roku 1945 následkom extrémneho 
počasia došlo k situácii, že okres Svidník a ďalšie zostali 
izolované od ostatných oblastí, čím bolo znemožnené 
riadne zásobovanie. Situácia sa musela bezodkladne 
riešiť do konca januára 1946, lebo bola ohrozená výživa 
obyvateľstva. 
  Orgány sociálnej a zdravotnej starostlivosti zhodne konštatovali, že obyvateľ-
stvo je podvyživené a v zimných mesiacoch možno očakávať nárast ochorenia 
a úmrtnosti na tuberkulózu. Bola daná požiadavka na potraviny obsahujúce 
ochranné látky a dodanie liekov. Zvlášť v tomto smere boli postihnuté deti. 
  Po vykonanej ceste v správe delegácie zdravotníckeho výboru Dočasného ná-
rodného zhromaždenia na východné Slovensko 2. - 8. januára 1946 sa uvádza, 
že obyvateľstvo tejto časti republiky žije v nepredstaviteľných podmienkach, 
ktoré sú pod ľudskú dôstojnosť. Vo Vyšnom Svidníku (minulé pomenovanie) 
a okolí deti chodia bosé a ženy dokonca i pri - 15 0C mrazu tiež chodia bosé. 
Muži nosili pozostatky uniforiem, ktoré dokonca stiahli z mŕtvych vojakov.
  Zdravotný stav detí bol katastrofálny, podvýživenosť, kožné choroby, ra-

chitída, tu bol bežný jav medzi deťmi. Podobne to bolo i medzi dospelými. 
Po skončení vojny do Svidníka prichádza prvý lekár MUDr. Miron Pribula, 
rodák z neďalekého Vyšného Orlíka, ktorý sa s mladíckym elánom pustil do 
riešenia veľmi nepriaznivej a zložitej zdravotnej situácie. Svidnícky okres mal 
vtedy 18 000 obyvateľov a on bol jediný lekár na tento počet ľudí, ordinoval 
v primitívnej ordinácii, ktorá mala okná pozabíjané doskami, nebolo liekov 
ani inštrumentov a nebolo ani sanitné vozidlo. Najbližšia nemocnica bola v 

Prešove vzdialená 65 km.
  Veľkú pozornosť venoval infekčným 
chorobám, svrabu, zavšivaveniu a doj-
čeneckej úmrtnosti. V júni 1945 začína 
na území okresu pracovať prvá pôrod-
ná asistentka Mária Mikitková z Lado-
mirovej. Pracovné podmienky lekára 
boli veľmi skromné, k dispozícii mal 
len dve miestnosti, ktoré slúžili ako vy-
šetrovňa, preväzovňa a výdajňa liečiv. 
Veľmi zlý zdravotný stav obyvateľstva a 
najmä veľa úrazov po výbuchoch mín 
si vyžadovalo zriadenie nemocničného 
chirurgického lôžkového zariadenia. 
Z toho dôvodu sa Okresný národný 
výbor vo Svidníku obrátil na vtedajšie-
ho ministra obrany gen. L. Svobodu, 
ktorý tento kraj poznal z duklianskych 
bojov. Požiadal ho o pomoc pri riešení 
nepriaznivého zdravotného stavu 
obyvateľstva a o podporu výstavby 
zdravotníckeho zariadenia. Požiadav-
ke národného výboru bolo vyhovené 
a na podnet gen. Ludvíka Svobodu na 
prelome rokov 1945 a 1946 českoslo-
venskí vojaci začali budovať barakovú 
nemocnicu. V lete 1946 takmer hotovú 
drevenú konštrukciu zničil výbuch mín, 
takže nemocnicu nemohli odovzdať do 
užívania na počesť druhého výročia 
vstupu čs. zboru na naše územie. 

  Do užívania pre verejnosť ju 2. februára 1947 odovzdal povereník pre zdra-
votníctvo. Nemocnica s 50 lôžkami bola kompletne vybavená z prostriedkov 
ministerstva obrany. Mala 12 pracovníkov, skladala sa z operačnej sály, labo-
ratória, kuchyne, práčovne, röntgenu a viedol ju MUDr. Machálek. Elektrický 
prúd sa vyrábal motorovým agregátom. Svojmu účelu slúžila do roku 1960. 
Do kompletného vybavenia do nemocnice bola dodaná jedna sanitka a pre 
okres dve osobné autá. 
  Prvým vodičom "sanitkárom" bol Michal Berežný z Nižného Svidníka (minulé 
pomenovanie) a tejto sanitke zostal verný až do odchodu do dôchodku. Ani po 
výmene vozového parku neprijal nové vozidlo a na pôvodnom vozidle jazdil 
ďalej. Keď odchádzal do dôchodku a na jeho osobné prianie mu nemocnica 

za dlhoročné služby odovzdala túto sanitku za 
symbolickú cenu, lebo sa s ňou nemohol rozlúčiť. 
Na tomto veteránovi ho bolo možné vídať jazdiť 
po Svidníku ako dôchodcu ešte pár rokov. 
  V 70. rokoch gen. L. Svoboda ako prezident 
sa maximálnou mierou pričinil aj o vybudovanie 
novej modernej nemocnice, ktorá dnes je pome-
novaná jeho menom. 
  Preto 2. februára 2022 pripomenúť si 75. výročie 
vzniku svidníckej nemocnice nie je náhoda a 
týmto krátkym exkurzom do minulej histórie nášho 
regiónu, vzdajme úctu gen. Ludvíkovi Svobodovi, 
ktorý v najťažších povojnových rokoch kládol zák-
lady nášho zdravotníctva v tejto časti našej vlasti.
  Symbolom vďaky našich občanov je aj jeho 
postavená socha v centre nášho mesta a jeho 
čestné občianstvo, budú ďalším generáciám 
pripomínať túto osobnosť.

Jozef Rodák, 
historik                      
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  Vo výstavných priestoroch Podduklianskeho osvetového 
strediska vo Svidníku na sklonku januára sprístupnili výstavu 
Alexandry Pradidovej pod názvom Výber z tvorby.

Sprístupnili autorskú výstavu Alexandry Pradidovej pod názvom „Výber z tvorby“

  Alexandra Pradidová mala k výtvarnej tvorbe vždy blízko. Jej hlavným 
predmetom záujmu bola kresba. Po základnej škole sa rozhodla študovať 
Propagačnú grafiku na vtedy ešte 
Strednej priemyselnej vo Svidníku. 
Štúdium skončila v roku 2019 a v tom 
istom roku nastúpila do prvého ročníka 
na Akadémiu umení v Banskej Bystrici, 
na fakultu výtvarných umení. Tentokrát 
sa rozhodla študovať maľbu a venuje 
sa jej dodnes. 
  V prvých rokoch dominuje klasická 
maľba, ktorú by sme mohli charakteri-
zovať dvoma slovami - polytematická a 
expresívna. Rieši v nej predovšetkým 
koncept vnútorného prežívania jedinca 
a naratívne opisuje vlastné skúsenosti. 
Zároveň je žánrovo bohatá a mnoho-
vrstvová. Rozpätie jej záujmu je široké 
a siaha od zátišia, fi gurálnej kresby, 
kópií starých majstrov, portrétov až po 
fi gurálne kompozície a krajinky. 
  Zatiaľ najvýznamnejšia etapa jej tvorby vyústila do série autoportrétov, v 
ktorých skúma samú seba ako umelca a hľadá svoju najadekvátnejšiu polohu. 

Chce byť úprimná, pravdivá a zároveň originálna. 
  Postupne sa stále viac koncentruje a smeruje k zúženiu námetovej roviny. 
Stráca záujem o klasický akademický štýl a opúšťa ho. Cieľom sa stáva 
sebarefl exia vo vzťahu k ľudskej postave a jej obsahu. Dominujú zaujímavé 
kompozície, nové polohy fi gúr a napokon s nadobúdaním vlastných skúseností 
aj nové originálne koncepty. Objavuje estetiku rôznych materiálov, ktoré sa 

stávajú súčasťou diela. 
  Tvorí asambláže a koláže. Zaujíma-
vou črtou jej tvorby je práca s reálnou 
textíliou, ktorá sa stáva dominantným 
výrazovým prostriedkom diela. Trans-
formuje ju na symbol pocitu bezpečia, 
úkrytu alebo masky. Zároveň je v diele 
interaktívnym prvkom - závesom na 
obraze, ktorý umožňuje divákovi ak-
tívne vstúpiť do procesu tvorby a cez 
akciu určovať konečné vyznenie diela 
jeho čiastočným či celkovým zakrytím, 
odokrytím, pohybom textílie a pod. 
  Zároveň tým autorka prekonáva 
a zavrhuje zaužívaný stereotyp, že 
umelecké dielo je nedotknuteľné, ur-
čené len na pozeranie, bez možnosti 
hmatového zážitku. 
  Výstava Alexandry Pradidovej pod 

názvom „Výber z tvorby“ vo výstavných priestoroch v POS vo Svidníku je 
sprístupnená do 20. februára.                                                              (grus)

  Prvé svidnícke bábätko privítali v stredu v uplynulý týždeň v 
obradnej miestnosti Mestského úradu vo Svidníku. 

Prvá Svidníčanka na radnici 

  Malej Lorianne narodenej 3. Januára 2022 popriala zdravie a krásny život 
primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová a uvítanie do svidníckej rodiny 
jej spríjemnili aj deti z Materskej školy na Ul. gen. Svobodu.
Mamička malej Lorianny bola obdarovaná darčekom, kvetinami i fi nančným 
darom. V roku 2021 prišlo na svet v rôznych pôrodniciach 71 detí Svidníčanov, 
z tohto počtu je 38 chlapcov a 33 dievčat.                                                 (kt)

  Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský vo 
štvrtok uplynulý týždeň navštívil mesto Svidník a za prítomnosti 
primátorky mesta Svidník Marcely Ivančovej si pozrel rekon-
štruované priestory podporované aj dotáciami Prešovského 
samosprávneho kraja. 

Župan v regióne „S predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským 
sme boli aj v teréne. Okrem riešenia aktuálnych tém, sme prešli investí-
cie, na ktoré prispel Prešovský samosprávny kraj zo svojej dotačnej 
schémy - Výzva pre región. 
  Takto sa podarilo podporiť halu zimného štadióna i rekonštrukciu šat-
ní a spŕch pri bazéne na Základnej škole 8. Mája,” povedala primátorka 
Marcela Ivančová. 
Stretnutia sa zúčastnil aj poslanec PSK za svidnícky okres Ján Hirčko.

(kt) 
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8. februára 2022 krásne 
životné jubileum 

- 70 rokov oslávi náš milovaný 
manžel, otec, dedko, pradedko, 

a zároveň 
vášnivý hubár a záhradkár   

IMRICH KUZIAK zo Svidníka

Na ceste žitia dni sťa metre a roky ako míle zasa,
tak letia v divom, bujnom vetre, že človek ani nenazdá sa.
Len keď sa zavše v svojej púti na prešlé roky naspäť díva,

do duše sa mu naraz vnúti myšlienka zvláštna, trochu clivá.
A zrazu plecia tuhšie cítia ťarchu, čo rôčik s rôčkom zbieral,

dokiaľ sa na šnúročke žitia zjagalo sedemdesiat perál.

  Na prahu krásneho životného jubilea najmä pevné zdravie, šťastie a 
veľa pekných chvíľ praje manželka Oľga, syn Martin s rodinou, dcéra 
Marcela s rodinou, dcéra Marianna s rodinou, vnúčatá a pravnúčik Dá-
vidko, a švagor Ivan s rodinou  

VRESKOT
PIATOK 4. FEBRUÁRA O 19. HODINE 

  25 rokov po brutálnych vraždách v mestečku Wo-
odsboro sa na scéne objavuje nový vrah, ktorý si na-
sadil na tvár kultovú bielu masku. Tento raz sa zameria 
na teenagerov, oživí tým dávno pochovanú nočnú 
moru a opäť odkryje strašidelnú minulosť mesta.
USA, horor, 114 minút, české titulky, vstupné: 5 eur 

MOONFALL 
SOBOTA 5. FEBRUÁRA O 19. HODINE 

  Záhadná sila vytlačí Mesiac z obežnej dráhy okolo 
Zeme a pošle ho na kolízny kurz, aby ukončila život, 
taký ako ho poznáme.

Do dopadu zostávajú len dva týždne 
a svet je na pokraji skazy. Ničivé zá-
plavy, cunami, zemetrasenia a požiare 
sú len začiatok. Svet stojí na pokraji 
zničenia. Manažérka z NASA a býva-
lá astronautka Jo Fowlerová (Halle 
Berry) je ale presvedčená, že pozná 
kľúč k záchrane nás všetkých. Veria jej 

ČO PREMIETA KINO DUKLA?
len dvaja ľudia a to kozmonaut Brian Harper (Patrick Wilson) a konšpiračný 
teoretik KC Houseman (John Bradley).
Títo nepravdepodobní hrdinovia sa vydajú na svoju poslednú misiu do vesmíru 
a zanechávajú za sebou všetkých, ktorých milujú, len aby zistili, že náš mesiac 
nie je tým, čím sa zdá.
Herecké obsadenie akčného sci- fi  fi lmu Moonfall je taktiež pôsobivé. V 
hlavných úlohách sa na záchrannú misiu vydávajú držiteľka Oscara Halle 
Berry (X-Men, John Wick 3, Ples príšer), Patrick Wilson (Aquaman, V zajatí 
démonov), John Bradley (Hra o tróny), Michael Peña (Ant-Man), či Donald 
Sutherland (Hunger Games).
USA, Čína, Kanada, scifi , akcia, 124 minút, české titulky, vstupné: 5 eur 

SPIEVAJ 2
NEDEĽA 6. FEBRUÁRA 

O 15. HODINE 
V pokračovaní hudobného animáku 
Spievaj 2 sa partička nadšených hu-
dobníkov snaží preniknúť do vyšších 
poschodí šoubiznisu. Aby to dokázali, 
musia na svoju stranu získať legendu, 
ktorá sa zaprisahala, že už nikdy v 
živote na pódium nevystúpi.

USA, animovaný, 110 minút, slovenský dabing, vstupné: 5 eur 

ZLATO
NEDEĽA 6. FEBRUÁRA O 19. HODINE 

  Uprostred rozľahlej, jedinečnej a neľútostnej austrálskej púšte sa odohráva 
drsný thriller o chamtivosti, ktorá dokáže zatemniť ľudskú myseľ. Ako ďaleko 
dokážu ľudia zájsť pri ceste za nesmiernym bohatstvom?
Dvaja cudzinci putujú austrálskou púšťou. Virgil (Zac Efron) ide za prácou, 
ktorá mu údajne zmení život, a má ho tam priviezť nie práve sympatický vodič 
Keith (Anthony Hayes).   Počas cesty sa im prehreje motor auta, a tak musia 
zastaviť uprostred vyprahnutej divočiny. 

 Austrália, triler, 97 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 eur  

Blahoželanie

  Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho kraja vyhlasuje XXXVII. ročník celoslovenskej 
výtvarnej súťaže Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove pod názvom 
VESMÍR OČAMI DETÍ 2022 regionálne kolo pre okresy Svidník, Stropkov 
a Bardejov. Súťažné práce v 1. etape posielajte alebo doručte osobne do 
25. marca 2022 na adresu: Podduklianske osvetové stredisko, Sovietskych 
hrdinov 160/74, 089 01 Svidník.    
  Viac informácií: Katarína Grúsová, tel. 054/752 10 68, pos-zuc3@svitel.sk

(pos)

VESMÍR OČAMI DETÍ 2022

  Zamestnanec, ktorý mal v roku 2021 zdaniteľné príjmy len zo 
závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára tohto roka 
písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčto-
vania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. 

Nezabudnite požiadať zamestnávateľa 
o ročné zúčtovanie preddavkov na daň 

  Nebude tak potom musieť sám podať daňové priznanie k dani z príjmov 
fyzickej osoby typ A v termíne do 31.03.2022, ak jeho zdaniteľné príjmy za 
rok 2021 presiahli sumu 2255,72 eura.  
  Zamestnancom, ktorí mali v roku 2021 len príjem zo závislej činnosti ply-
núci zo zdrojov na území SR, t. j. zo zamestnania alebo z dohody, a nemajú 
povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, nakoľko 
nemali žiadny iný zdaniteľný príjem (napríklad z prenájmu bytu, výhry alebo 
podnikania), môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie. Musia o to ale 
v stanovenej lehote požiadať na predpísanom tlačive. 
Ak mal zamestnanec viac zamestnávateľov, o vykonanie ročného zúčtovania 
písomne požiada posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezda-
niteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Do úhrnu príjmov 
tento zamestnávateľ započíta aj sumy z potvrdení o príjmoch od všetkých 
ostatných zamestnávateľov, ktoré mu musí 
zamestnanec do 15.02.2022 predložiť. 
  Ak zamestnanec požiadal zamestnáva-
teľa, ktorý je platiteľom dane, o vykonanie 
ročného zúčtovania, ale nepredložil v 
ustanovenom termíne potrebné doklady na 
vykonanie ročného zúčtovania, je povinný 
podať daňové priznanie podľa zákona o 
dani z príjmov, a to za predpokladu, že za 
zdaňovacie obdobie 2021 dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 2255,72 
eura. 
  Ak zamestnanec v zdaňovacom období neuplatňoval nezdaniteľnú časť zá-
kladu dane na daňovníka a daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, môže 
požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek zo svojich bývalých 
zamestnávateľov a tento zamestnávateľ na ne prihliadne dodatočne pri ročnom 
zúčtovaní, ak zamestnanec preukáže, že na uplatnenie nezdaniteľnej časti 
základu dane na daňovníka a na daňový bonus mal nárok. 
  Ak mal zamestnanec viac zamestnávateľov, predloží potvrdenia o príjmoch 
od všetkých ostatných zamestnávateľov spoločne so žiadosťou. 
  Zamestnanec, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamest-
návateľa, môže ostatných zamestnávateľov, u ktorých pracoval, požiadať 
najneskôr do 05.02.2022 o vystavenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch, 
pričom títo zamestnávatelia sú povinní vystaviť potvrdenie o zdaniteľných 
príjmoch do 10.02.2022.                                                    (fs, foto: internet)
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   V uplynulý štvrtok mali hrať 
svidnícki extraligoví volejbalis-
ti na domácej palubovke proti 
VKP Bratislava. 
   Kvôli zdravotným problémom však 
Bratislavčania požiadali o preloženie 
tohto zápasu a riadiaci orgán súťaže 
im vyhovel. Termín dohrávky zápasu s 
VKP Bratislava však zatiaľ nie je zná-
my. Isté akurát je, že hneď v sobotu 
už VKP Bratislava zápas európskej 
súťaže proti tímu z Rakúska hral. 
   „Áno, zápas proti VKP Bratislava 
sme nehrali kvôli nim, lebo boli v ka-
ranténe. Pokračujeme preto výlučne 
v tréningoch a chystáme sa na fi nále 
Slovenského pohára,“ povedal nám 
tréner volejbalistov TJ Slávia Svidník 
Rastislav Paňko. 
   V znamení pohárového volejbalu 
sa má niesť prvý februárový víkend 
- 5. a 6. februára. Počas dvoch dní 
sa môžu diváci tešiť na celkovo 
päť zápasov, ktorými vyvrcholí Niké 
Slovenský pohár mužov a Niké 
Slovenský pohár žien v súťažnom 
ročníku 2021/22. Družstvá zabojujú 
o trofej Štefana Pipu v Komárne. V 
sobotu 5. februára sa uskutočnia 
semifi nálové série na jedno víťaz-
stvo (konkrétne dve stretnutia žien a 

jedno stretnutie mužov). V nedeľu 
6. februára sa uskutočnia fi nálové 
zápasy mužov a žien, ktoré budú 
v priamom prenose vysielané na 
stanici JOJ Šport. 
   Istým mužským fi nalistom je na 
základe žrebu TJ Slávia Svidník. 
Semifi nálovú dvojicu mužov tvoria 
Rieker UJS Komárno a TJ Spartak 
Myjava. 
   „Od štvrtka mám troch hráčov 
doma, mali príznaky, tak som ich 
izoloval, zatiaľ ostatní sú v poriad-
ku, čakám čo bude tento týždeň,“ 
povedal nám v nedeľu popoludní 
svidnícky tréner Rastislav Paňko 
s tým, že, ako sme už na našich 
stránkach uviedli, z tímu odišiel 
Dmytro Fedorenko a odísť sa roz-
hodol aj Šimon Kozák. Rozhovory 
s ním, aby ešte v drese Svidníka 
nastúpil vo fi nále pohára, podľa 

   V zimnej príprave pokračovali treťoligoví futbalisti 1. FK Svid-
ník aj ďalším prípravným zápasom. Po výhre nad Marhaňou sa 
v uplynulú nedeľu predstavili v poľskej Dukle, kde v daždivom 
a chladnom počasí nastúpili proti domácim futbalistom. 

   Ako sme už naznačili, hralo sa síce na umelom trávniku, no na veľmi ťaž-
kom teréne, plnom vody, čo spôsobo-
vali aj ťažký pohyb nielen hráčov, ale 
i lopty. Svidníčania vyhrávali 
2:0, potom domáci vyrovnali 
na 2:2 a dostali sa aj do ve-
denia, no Svidníčania zápas 
otočili a viedli 4:3. Napokon 
sa však všetko zmenilo, keď 
domáci hráči dvomi šťastnými 
gólmi napokon strhli víťazstvo 
na svoju stranu. 

Dukla - Svidník 5:4 (2:2)
Góly: Špilár 2 (na fotografi i), 
Kubis 2 
Zostava Svidníka: Vinclér 
- Bartoš, D. Čabala, Jucha, 
Oravec, Špilár, Sova, Ducár, 
Kubis, Gajdoš, Guman. V 
druhom polčase bol v bráne 
Dzupina a v poli sa predstavili aj 
dvaja Poliaci, ktorí sú vo Svidníku 
na skúške. 
   Trénerovi Svidníka Vladislavovi 

Palšovi a jeho hrajúcemu asistentovi 
Oliverovi Špilárovi v poľskej Dukle pre 
zranenie chýbal brankár Rusinko a 
rovnako pre zranenie aj T. Čabala a 
Wszola chýbal. Ruský hráč Shliakhov 
je aktuálne v Dubnici nad Váhom na 
skúške a dvaja japonskí hráči, ktorí sú 
zas na skúške vo Svidníku, v poľskej 

Dukle nehrali. 
O tom, či os-
tanú vo Svid-
níku, sa ešte 
nerozhodlo. 
   Svidnícki 
treťoligisti by 
ešte do štartu 
jarnej odvety 
mali odohrať 
tri alebo štyri 
prípravné zá-
pasy. Najbliž-
šie v nedeľu 
6. februára by 
sa mali v Bar-

dejove predstaviť proti Bardejovskej 
Novej Vsi a hrať by ešte mali proti 
Starej Ľubovni, Medzilaborciam a 
zrejme aj proti jednému poľskému 
mužstvu.                          (miku, ps)

Svidnícki treťoligisti v príprave

našich informácií zatiaľ ukončené 
nie sú. 
   „Áno, pripravujeme sa normálne 
na fi nále, vo štvrtok ideme odohrať 
prípravný zápas do Prešova, aby 
sme nevypadli zo zápasového tem-
pa, máme malo zápasov,“ priznal 
tréner Rastislav Paňko a dodal, ako 
by mal vyzerať záver tohto týždňa 
pre volejbalistov Svidníka, ktorých 
opäť čaká šanca získať Slovenský 
pohár, čo sa im ešte nepodarilo. 
„Chceme ísť v sobotu, aby sme 
mohli absolvovať jeden tréning v 
hale už priamo v Komárne, býva 
zvykom že doobeda pred zápasom 
družstvá majú možnosť odtrénovať. 
Ak nám doobeda nedajú halu, tak 
nemá zmysel ísť deň vopred, v 
takom prípade by sme cestovali až 
v nedeľu,“ ozrejmil Rastislav Paňko. 
                                         (ps, svf) 

   Už onedlho opäť odštartuje najvyššia slovenská súťaž, no napriek tomuto 
rozhodnutiu nám všetkým zostane v ústach trpká pachuť. Píše hokejbalový 
portál hokejbal.sk 
   Do reštartu Slovenskej hokejbalovej ligy mužov sa prihlásilo jedenásť 
klubov. Respektíve jedenásť klubov dalo záväzné stanovisko. „Neprihlásil 
sa len Svidník. Súťaž sa mala začať 29. januára, ale tým, že sa neprihlásilo 
jedno mužstvo, tak tento víkend bude voľný. Musíme ešte prerobiť program 
zápasov,“ povedal predseda Športovo technickej komisie Jaroslav Mihal. 
Predseda ŠTK zopakoval, že vyzval kluby, aby vyjadrili svoje záväzné sta-
novisko, či sú ochotné pokračovať v režime OP. „Tento režim sme nenavrhli 
my, vládni činitelia. Do 19. januára sa mali kluby vyjadriť. Sedem klubov sa 
vyjadrilo, ostatných som na druhý deň obvolal. Napokon pribudli ďalšie štyri 
kluby. Svidníčania sa vyjadrili, že nebudú pokračovať.“ vysvetlil Mihal.   (hok)

Svidnícki hokejbalisti už v extralige nepokračujú

Svidníčania v extralige nehrali, čaká ich fi nále Slovenského pohára
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    SPOMIENKA    SPOMIENKA
Odišiel si ticho ako odchádza deň

a v našich srdciach ostala spomienka len.
Už len kytičku kvetov z lásky Ti môžeme

dať, zapáliť sviečku a spomínať.
29. januára 2022 uplynul smutný rok, 

odkedy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, brat a švagor
STANISLAV DORUĽA z Mestiska

  Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 
  S láskou a úctou spomínajú manželka Viera, 
syn Viktor, syn Martin, dcéra Vierka a bratia s rodinami   

    SPOMIENKA

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

Na celom svete nikto sa nenájde, 
kto by ako mamička a babička vedel mať rád.
Z Vašich očí žiarila pre nás láska a dobrota,

chýbať nám budete do konca života.
S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme, 

že nás 22. januára 2022 navždy opustila 
naša milovaná mamka, babka a prababka

MÁRIA BABJAKOVÁ z Jurkovej Voli

  Ďakujeme všetkým, ktorí ju sprevádzali na jej poslednej ceste, za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. 
  Zároveň ďakujeme zariadeniu Atrium za príkladnú starostlivosť. 
  Syn Milan s rodinou, dcéra Marta s rodinou a syn Ivo s rodinou

Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami. 
V našich srdciach žiješ, krásnymi spomienkami. 

31. januára 2022 uplynú tri roky, odkedy nás navždy 
opustil náš milovaný syn, otec a brat

TOMÁŠ DAŇKO zo Svidníka

  S láskou v modlitbách spomínajú rodičia, dcéra 
Simona, sestra Adriana, bratia Ľuboš a Martin s 
rodinami  

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

Spomienka živá a láskavá, navždy v nás ostáva.

17. februára 2022 si pripomenieme smutný rok, 
odkedy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, otec a dedko
IMRICH PROKOP z Cerniny

  Ďakujeme za pomoc a ošetrovanie sestričkám Aničke a 
Lenke z Cerniny z ADOSU. 
  S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, syn Stanislav a dcéra 
Slávka s rodinami 

    SPOMIENKA
Sú bolesti, na ktoré nie je liek.

Sú rozhodnutia, ktoré nevrátime späť. 
Sú spomienky, ktoré nikdy nevymažeme

a sú ľudia, na ktorých nikdy nezabudneme. 
31. januára 2022 uplynulo 10 rokov, 
odkedy nás navždy opustila naša 

milovaná mamka, babka a prababka
MÁRIA IVANČOVÁ zo Šarišského Štiavnika

a 18. februára 2022 uplynie 24 rokov, 
odkedy nás opustil náš milovaný 

otec, dedko a pradedko 
MICHAL IVANČO 

zo Šarišského Štiavnika

Všetci, ktorí ste ich poznali, venujte 
im spolu s nami tichú spomienku. 
  S láskou a úctou navždy spomínajú syn Ján, dcéra 
Anna a dcéra Viera s rodinami 

Kto daroval krv? 
  V stredu 26. januára prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice darovať krv 32 bezpríspevkových darcov: 
  Daniel Miženko (4), Jaromír Vanda (34), Matúš Mňahončák (33), Michal 
Mňahončák (65), Andrej Vook (11), František Haniš (16), Jozef Mandula 
(71), Martin Očipka (65), Silvia Frančaková (2), Ivan Mikita (86), František 
Prusak (5), Jaroslav Cimbora (62), Ema Michrinová (4), Dmytro Prysiazhniuk 
(4), Michal Lipinský (2), Gabriela Hanáková (2), Peter Horbaj (33), Ľuboslav 
Hmurčík (83), Katarína Cimbová (14), Marián Majda (50), Viera Baluďanská 
(3), Júlia Sičáková (2), Ivana Surdeniková (3), Kristián Hamrík (2), Luboslav 
Hmurčík (4), Andrej Mayer (3), Dominika Čečková (6), Juraj Čečko (72), 
Boris Boršč (prvodarca), Monika Čonková (3), Kamil Pipasová (7), Dušan 
Lehocký (prvodarca). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

  Národné osvetové centrum v Bratislave v spolupráci s Podduklianskym osve-
tovým strediskom vo Svidníku a Odborom školstva a kultúry Mesta Stropkov 
pripravujú súťaž amatérskej fotografi ckej tvorby AMFO 2022. 
  Uzávierka súťaže je 25. marca 2022. Celoštátna postupová súťaž a výstava 
amatérskej fotografi ckej tvorby AMFO je najstaršou a najprestížnejšou súťažou 
a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž je určená 
deťom, mládeži a dospelým. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená. 
Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a 
umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie 
a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografi ckej tvorby.
Viac informácií o kolách súťaže, súťažných kategóriách a podmienkach súťaže 
získate v Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku. 
  Informácie: Katarína Grusová, odborná pracovníčka pre fi lm, fotografi u, 
výtvarníctvo a výstavníctvo č. t. 054/752 10 68, email: pos-zuc3@svitel.sk

 (pos)

  Podduklianské osvetové stredisko (zriaďovateľ Prešovský 
samosprávny kraj) a mesto Stropkov - Odbor školstva a kultúry 
vyhlasujú ďalší ročník regionálnej súťaže vo výtvarnej tvorbe 
pre neprofesionálnych umelcov VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022.

PRIPRAVUJÚ AMFO 2022

Výtvarné spektrum 2022

  Tejto výstave bude predchádzať okresná súťaž Výtvarný Stropkov 2022 
a Výtvarný Svidník 2022. 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 2022. 
  Uzávierka súťaže je 22. apríla 2022. 
Informácie: Katarína Grúsová, odborná pracovníčka pre fi lm, fotografi u, 
výtvarníctvo a výstavníctvo č. t. 054/752 10 68, email: pos-zuc3@svitel.sk

 (pos)
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o d  31 .  j a n u á r a  2 0 2 2
LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

ORAVSKÝ, Roland: Pandémia hoaxov. 
Žilina, Artis Omnis 2021. 265 s.
  Hoaxy, dezinformácie a informačný chaos sú 
súčasťou našich životov. Počas pandémie CO-
VID-19 ich vplyv rapídne vzrástol a stal sa tak 
ešte nebezpečnejší. Skupina lekárov a ďalších 
odborníkov bojujúcich proti hoaxom a nezmyslom 
v medicíne, známa ako Lovci šarlatánov, spolu 
s autormi z oblasti sociálnych a ekonomických 
vied v tejto knihe poukazujú na najrozšírenejšie z 
nich. Rozoberajú najpopulárnejšie témy, ktoré sa 
stali zároveň najčastejším terčom dezinformácií. 
Približujú metódy liečby a prevencie COVID-19, 
podrobne rozoberajú tému očkovania a vývoj 
vakcín. V textoch upozorňujú na chyby a prešľapy 
autorít a politikov, mapujú tiež situáciu v okolitých 
krajinách a vo svete. Aká bola cesta vírusu a ako 
sa vyvíjala pandémia? Ako sa jej vplyvom zmenili naše životy, pracovné a 
spotrebiteľské zvyklosti i celá spoločnosť? Ktorým ekonomickým oblastiam 
ukázala nový smer? Potrebujeme poznať odpovede na tieto otázky, aby sme 
boli na podobné situácie lepšie pripravení. Aj to je cieľom tejto publikácie.

TIMBERLAKE, Justin
  Justin Timberlake je americký spevák, hudobný skladateľ, herec a hudobný 
producent. Je držiteľom šiestich cien Grammy, jednej Emmy, sedem cien MTV 
Video Music Awards a niekoľko ďalších hudobných a spoločenských ocenení. 
Narodil sa 31. januára 1981 na juhu Tennesse v hudobnej rodine. Justinov 
otec hral na gitare v kapele a cez sviatky a víkendy riadil zbor v baptistickej 
cirkvi. Jeho hudobné schopnosti sa začali prejavovať už v ranom detstve. 
Dedko učil Justina hrať na gitare. Skutočnú slávu prinieslo Justinovi pôsobenie 
v americkom boyband ˊN Sync. Skupina bola založená v roku 1995 a Justin 
bol jej najmladším členom. V roku 1998 vydali svoj prvý štúdiový album s 
názvom NSYNC, ktorého sa celosvetovo predalo viac než 15 miliónov kusov. 
V roku 1999 sa objavil v úlohe Jasona Sharpea v komédií Zmena je život. 
Jeho najobľúbenejším športom je basketbal a medzi jeho obľúbené predmety 
patrili matematika a fyzika.   

GREY, Zane (31.1.1872-23.10.1939)
  Bol americký spisovateľ známy predovšetkým románmi z divokého západu. 
Po precestovaní amerického západu sa začal intenzívne zaujímať o jeho 
históriu. V roku 1910 vyšiel jeho román Dedičstvo púšte, ktorý sa stal bestsel-
lerom. Grey sa stal najpredávanejším autorom a jedným z najvýznamnejších 
predstaviteľov amerického westernu. Jeho romány opisovali život na divokom 
západe romantizovane. Skutočná história je v jeho dielach skreslená. Popri 
románoch o divokom západe písal aj o ďalších témach, napríklad o rybolove. 
U nás vyšli jeho knihy Jazdec v maske, Čierne bralo, Purpurový priesmyk, 
Hrmiace stádo, Stratená rieka, Jazdci, Nevada, Partia Sekáč a iné.

Vinco príde do obchodu:
- Je tá vodka čerstvá?

- Nerobte si žarty.
- Aké žarty? Včera som kúpil dve

fľaše, vypil som ich a viete, ako mi bolo od nej zle?!  

LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná 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: Poprad, Medzilaborce, Snina, Stará Ľubovňa, Vranov nad 
Topľou, Svidník, Bardejov, Sabinov, Humenné, Levoča, Kežmarok, Stropkov, 
Prešov
POHOTOVOSŤ LEKÁR: 
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 
054/786 05 38.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 1.2.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Irenu, Streda 2.2.: 
17:00 STRETNUTIE PÁNA - Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána s rod., 
požehnanie sviec, Štvrtok 3.2.: 7:00 + Anna, Ján, Anna, Piatok 4.2.: 17:00 
Za zdravie a Božie požehnanie členov arcibratstva sv. ruženca, Sobota 5.2.: 
7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Bilančíkovú, Nedeľa 6.2.: 9:00 
Za farnosť, myrovanie.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 1. február: 12.00 hod.: †  Michal ducár, 18.00 hod.: * Marek, Jana, 
Natália, Martin, Matej, večiereň sviatku; Streda 2. február: Stretnutie nášho 
Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, 6.30 hod.: * Ivana (pomoc, ZBP), 12.00 
hod.: * za farnosť, 18.00 hod.: * Juraj, Alena, Erika, František, Miriama; Štvrtok 
3. február: 12.00 hod.: * Anna, 18.00 hod.: † duše v očistci, tichá adorácia do 
20:00; Piatok 4. február: 6.30 hod.: † Jozef, 18.00 hod.: † Michal, Jozef, Helena, 
Mária, Mikuláš; Sobota 5. február: 8.00 hod.: † členov arcibratstva ruženca, †  
Slavko Ducár; Nedeľa 6. Február: 8.00 hod.: * Iveta s rod., 9.15 hod.: * Mária 
a Anna, 10.30 hod.: * za farnosť, 18.00 hod.: * Táňa s rod. (obrátenie, ZBP). 
   V stredu 2. februára po liturgiách je ppožehnanie sviec, ktoré budú zabez-
pečené. 
   Stretnutie rodičov v nasledujúci prvý piatok nie je. Materiál k príprave detí 
na prvú spoveď si môžu vyzdvihnúť v sakristii. 

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
   Utorok 1.2.: 18.00 + Mária, Streda 2.2. - Obetovanie pána, sviatok: 6.30 ZBP 
Anna, ZBP Veronika s rod., Štvrtok 3.2.: 6.30 Za duše v očistci, 18.00 + Ján, 
Veronika, po sv. omši vyloženie Sviatosti, krátka adorácia, Piatok 4.2.: 6.30 
+ Ján, 18.00 ZBP Veronika s rod., Sobota 5.2.: 8.00 Za ružencové bratstvo, 
15.30 v Domove dôchodcov ZBP Mário, Nedeľa 6.2.: 8.00 + Mária, 10.30 ZBP 
Andrea, 18.00 + Ján, Mária, Ján, Ladislav.     
   Stále platia pandemické opatrenia pre bohoslužby. Pre kostol vo Svidníku 
platí stredné riziko: 25% kapacity kostola pre očkovaných a tých, ktorí pre-
konali Covid 19, fi xné sedenie a státie, povinný respirátor, dezinfekcia rúk. 
Snažíme sa dodržať odstup medzi sebou, okrem rodiny z jednej domácnosti. 
Bohoslužba je so spevom. V stredu pri sv. omšiach budeme požehnávať 
sviece hromničky. 

PRAVOSLÁVNY CHRÁM
   O pondelka do piatku: 6.00 sv. liturgia, 17.00 Večierňa. Sobota: 6.00 sv. 
liturgia, 17.00 Večierňa, Nedeľa: 7.00 hod. sv. liturgia, 16.00 Večierňa. 

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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2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH 
PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (5.) 

 Infoservis

  V auguste 2022 uplynie 20 rokov, odkedy vychádzajú Podduk-
lianske novinky. Prvé vydanie pod týmto názvom a pod súčas-
ným 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 venujeme priestor tomu, o 
čom sme písali v roku 2002. Dnes pokračujeme 
piatym dielom celoročného seriálu.

ZO STROJÁRNÍ VYVIEZLI PIVOVAR
 DO AUSTRÁLIE 

  Písali sme, že Potravinárske strojárne, a.s. patria 
medzi najväčších zamestnávateľov vo Svidníku. 
245 ľudí tu našlo prácu, ktorej dopyt pri vtedajšej 
nezamestnanosti stúpal. Podnik sa špecializuje na 
výrobu pivovarov, strojov na spracovanie mäsa, 
ale kooperuje aj so zahraničnými partnermi. Boli 
to práve pivovary, ktoré zviditeľnili podnik aj vo 
svete. „Práve 15. januára sa vrátila skupina 
pracovníkov z Austrálie, kde boli sprevádzkovať pivovar. Mali možnosť 
spoznať austrálsku kultúru. Každý z nich má iné pocity,“ informoval nás 
v roku 2002 riaditeľ podniku Michal Homza. 
  Vďaka úspešným obchodom zaznamenal podnik nárast obratu o 26 % a v 
roku 2002 plánoval nárast obratu o ďalších 27 %. „Zamestnávam ambicióz-
nych ľudí s chuťou pracovať. Chcem motivovať ľudí tak, aby zostávali 
pracovať u nás a tým sa vytvorila stabilná skupina zamestnancov,“ 
dodal Michal Homza.

ZÍSKALI POČÍTAČE
  Základná škola na Ulici 8. mája vo Svidníku sa zapojila do projektu INFO-
VEK, prostredníctvom ktorého škola získala vybavenie jednej multimediálnej 
počítačovej učebne so šiestimi počítačmi a od Ministerstva školstva získala 
ako dar ďalších päť počítačov.

MURK POD MINISTERSTVO
  Písali sme, že väčšina kultúrnych organizácií prejde v priebehu roka
2002 pod samosprávne orgány. Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry (MURK) 
však boli jednou z výnimiek a jeho riaditeľ Miroslav Sopoliga nám potvrdil, 
že toto múzeum prejde od 1. apríla 2002 pod Ministerstvo kultúry SR. „Mi-
nisterstvo kultúry už aj v minulosti bolo našim zriaďovateľom. Teda v 
tomto smere sa v podstate nič nemení. Múzeum zostáva vo Svidníku aj 

napriek tomu, že má celoslovenskú pôsobnosť,“ povedal vtedajší riaditeľ 
MURK Miroslav Sopoliga.

ZÁUJEM O KÚPU BYTOV STÚPAL
  Riaditeľ Bytového družstva vo Svidníku Ján Semanco na našich stránkach 
informoval, že ku konca roka 2001 zaznamenali výšku nedoplatkov za byty 
zhruba 1 022 000 Sk. Mimochodom, v roku 2002 bolo v kompetencii Bytového 
družstva spravovanie 1 039 bytov vo Svidníku, z toho 943 je evidovaných ako 

družstevných. 117 zo štátnych bytov bolo v 
osobnom vlastníctve občanov, čo predstavo-
valo asi 12 % z celkového počtu. Dodal ešte, 
že v porovnaní s predchádzajúcim obdobím 
stúpa dopyt o kúpu bytu. Bytové družstvo 
evidovalo 65 žiadostí.

KRÁĽ VEČERA
  Študenti svidníckych stredných škôl sa 25. 
januára 2002 spoločne s pozvanými hosťami 
zúčastnili Záveru kurzu spoločenského tanca. 
Konal sa v Mestskom kultúrnom stredisku 
(MsKS) vo Svidníku a slávnostný program 
otvorili jeho riaditeľka Jarmila Miňová. Pripo-

meňme, že lektorom bol p. Hartman z Prešova a Záver kurzu spoločenského 
tanca otvoril spolu s Katarínou Stachovou, tanečníčkou z tanečnej skupiny 
Svitan zo Svidníka. Spoločne viedli celý trojmesačný nácvik. Kráľom sláv-
nostného večera sa stal Juraj Varga, študent svidníckeho gymnázia.    (pn)


