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Po prerušení zastupiteľstva navýšenie právomocí primátorky poslanci schválili
Po prerušení zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku
kvôli tomu, že poslanecký zbor nebol uznášaniaschopný,
zvolala primátorka Marcela Ivančová pokračovanie zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na stredu 27. februára
2019. Mestský poslanecký zbor sa zišiel o 14. hodine v koncertnej
miestnosti Základnej umeleckej školy a hneď na úvod návrh
Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Svidník schválil.
Za predložený návrh hlasovalo deväť poslancov, z toho bolo sedem poslancov
novozaloženého Poslaneckého klubu pre Svidník - Michal Goriščák, Vladimír
Kaliňák, Jozef Poperník, Martin Ždiňak, Peter Breznoščák, Michal Iľkanin a
Matúš Majda - a návrh, ktorý predkladal poverený vedením Odboru finančného
a správy majetku Mestského úradu Nikolaj Vlčinov, podporili aj poslankyňa
Katarína Siváková a poslanec Kamil Beňko. Proti hlasovala trojica Pavel Olejár,
Peter Pilip a Ján Vook, nuž a hlasovania sa zdržal Adrián Labun. Práve táto
štvorica týždeň predtým po tom, čo primátorka nereagovala na výzvu poslanca
Petra Pilipa a materiál nestiahla z rokovania, odišla z rokovania, čím mestský
parlament stratil uznášania schopnosť. Tentoraz nikto neodišiel, akurát na
celom rokovaní, rovnako ako na jeho prvej časti chýbali a ospravedlnení boli
poslanci Ján Hirčko a Vladimír Žak.
***
O čo ide v Zásadách rozpočtového hospodárenia mesta Svidník?
Mesto predkladalo návrh na zvýšenie čiastky tisíc na 50-tisíc eur. Do
takejto sumy chcelo mesto Svidník umožniť primátorke Marcele Ivančovej
robiť rozpočtové opatrenia, jednoduchšie povedané zmeny v rozpočte bez
schvaľovania v mestskom parlamente. Do mája 2015 mal primátor Svidníka
právomoc meniť rozpočet rozpočtovými opatreniami do 100-tisíc eur. Práve v
máji 2015 poslanci vtedajšieho Mestského zastupiteľstva vo Svidníku pristúpili
k okliešteniu právomocí primátora. Poslanec Pavel Olejár vtedy predložil dva
návrhy uznesení na schválenie dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Svidník a rovnako dodatku č. 1 Zásad rozpočtového
hospodárenia mesta Svidník.
Priamo na zasadnutí Pavel Olejár svoje návrhy neodôvodnil, poslanci
hlasovali o oboch samostatne, trinástka poslancov hlasovala za, iba Ján
Hirčko (NEKA) sa hlasovania zdržal a Michal Zozuľák (SMER-SD) na
rokovaní chýbal. Pavla Olejára sme sa v máji 2015 pýtali, prečo takýto návrh
predložil. „Primátor mesta má podľa štatútu mesta a ďalších dokumentov
svoje právomoci. Svoje právomoci a zodpovednosť má aj mestské
zastupiteľstvo a týmito zmenami sa posilnilo postavenie zastupiteľstva a
poslancov mesta. Dôvodom je nespokojnosť s prácou primátora mesta,“
zdôraznil Pavel Olejár.
Trinásti mestskí poslanci v máji 2015 odklepli jeho návrh, podľa ktorého
môže primátor vykonávať zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami do
výšky 1 000 € a musí o nich informovať Mestskú radu a následne písomne
Mestské zastupiteľstvo. Dovtedy však primátor mohol zmeny v rozpočte robiť
až do výšky 100 000 €, teda stonásobne viac. Medzi trinástkou poslancov,
ktorí za zníženie sumy 100 000 € na 1 000 € zahlasovala, bola aj dnešná
primátorka Svidníka Marcela Ivančová. Teraz Mestské zastupiteľstvo novej
primátorke Marcele Ivančovej schválilo právomoc vykonávať zmeny rozpočtu
rozpočtovými opatreniami do výšky 50 000 €.

***
Druhé posilnenie právomocí primátorky
Svidnícki mestskí poslanci následne prerokovali aj návrh Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Svidník. Do roku 2015 rozhodoval primátor
o nadobúdaní dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku
do výšky 20 000 € a rozhodoval o nájme mestského majetku na dobu
určitú do 5 rokov a od roku 2015 o nadobúdaní dlhodobého hmotného a
dlhodobého nehmotného majetku do výšky 1 000 € a o nájme mestského
majetku na dobu určitú do 1 roka. Takto totiž v už spomínanom máji 2015 za
vtedajšieho primátora rozhodli mestskí poslanci po návrhu poslanca Pavla
Olejára a za hlasovala aj dnešná primátorka Marcela Ivančová. Teraz dostal
poslanecký zbor na stôl návrh, v ktorom v porovnaní s existujúcimi zásadami
najpodstatnejšia zmena je zvýšenie právomoci primátorky rozhodovať o
nadobúdaní dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku do
výšky 10 000 € a o nájme mestského majetku na dobu určitú do 5 rokov.
„Chceme mať prehľad o financiách, za ktoré zodpovedá mesto a chceme
vedieť, ako sa plní rozpočet,“ odôvodnil v máji 2015 Pavel Olejár.
V máji 2015 sme na margo oklieštenia právomocí vtedajšieho primátora
Jána Holodňáka písali, že rozhodnutie poslancov výrazne oklieštilo právomoci
primátora, naopak výrazne posilnilo funkciu poslanca a v celku funkciu
poslaneckého zboru. Miska váh s kompetenciami sa teda naklonila viac k
poslancom... Teraz sa postavenie primátora, lepšie povedané primátorky
opäť posilňuje, hoci nie v plnom rozsahu než tomu bolo do roku 2015, ale
predsa len.
Kritike tieto zmeny podrobili dvaja poslanci - Ján Vook a Pavel Olejár. „Pýtam
sa, či my si vôbec uvedomujeme, že akou formou sa zbavujeme našej
poslaneckej právomoci? To nie je o dôvere pani primátorke, ako skôr
povedal pán poslanec Kaliňák, to je o dôvere nám, poslancom. Treba si
uvedomiť, že my sme si zobrali kompetencie,“ vyhlásil Ján Vook. „Vôbec
to nie je o nedôvere poslancom. Keby som chcela byť populistická, tak
všetky veci, ako sú, nechám bežať a budem si veselo strihať pásky, aj s
tým dedičstvom, ktoré sme zdedili z minulého obdobia. Všetky procesy
verejne prehodnocujeme. Všetky informácie, ktoré získavam, dávam vám,
poslancom, k dispozícii. Áno, nedôverovali sme bývalému primátorovi
pánovi Holodňákovi po štyroch rokoch. Teraz poslancom žiadne právo
neberiem. Poslanci majú právo kedykoľvek pri pochybnostiach sa pýtať
a kedykoľvek pri pochybnostiach tieto zásady zmeniť. Ja nechcem
brať žiadnu právomoc poslancom. Vždy som tvrdila, že primátor a
zastupiteľstvo sú dva rovnoprávne orgány, ale každý so svojou vlastnou
kompetenciou,“ reagovala primátorka Marcela Ivančová s tým, že poslanci
môžu zmeny v rozpočte robiť kedykoľvek.
Ako sme už uviedli, navrhované zmeny kritizoval aj poslanec Pavel Olejár,
naopak zastal sa ich viceprimátor Michal Goriščák a napokon zmenené Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník Mestské zastupiteľstvo
schválilo trinástimi hlasmi poslancov, nehlasovali len Ján Hirčko a Vladimír
Žak, ktorí, ako sme už uviedli, chýbali na celom rokovaní.
(ps)
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Deväť poslancov založilo poslanecký klub pre Svidník
Vo svidníckom Mestskom zastupiteľstve vznikol poslanecký
klub. Nesie názov Poslanecký klub pre Svidník a predsedu
zatiaľ nemá. Potvrdil nám to viceprimátor Michal Goriščák,
ktorý informáciu o založení poslaneckého klubu oznámil
na minulotýždňovom zasadnutí svidníckeho mestského
parlamentu.
Členmi prvého a aktuálne jediného poslaneckého
klubu v mestskom parlamente sú Peter Breznoščák,
Michal Goriščák, Ján Hirčko, Michal Iľkanin, Vladimír
Kaliňák, Matúš Majda, Jozef Poperník, Vladimír Žak
a Martin Ždiňak.
„Sme pripravení s každým poslancom, ktorý má
záujem konštruktívne prispieť k rozvoju mesta
Svidník. Aj vzhľadom k doterajšiemu vývoju na prvých
zastupiteľstvách, kedy prevládala názorová zhoda u
dotknutej časti poslancov, sme sa rozhodli založiť
poslanecký klub,“ povedal v závere minulotýždňového
zasadnutia mestských poslancov viceprimátor
Svidníka Michal Goriščák, ktorý vzápätí prečítal
deklaráciu, ktorú spomínaní poslanci, členovia nového
poslaneckého klubu podpísali. „Vedení dobrou vôľou
a snahou o spoločný záujem deklarujeme vznik
poslaneckého klubu pre Svidník. Prostredníctvom
tohto klubu chceme v rámci vzájomnej spolupráce
realizovať spoločné vízie a ciele pre rozvoj nášho
mesta,“ prečítal deklaráciu už spomínaných členov
poslaneckého klubu Michal Goriščák.
„Vážim si túto podporu a verím, že bude skutočne pre Svidník,“ zareagovala
primátorka Svidníka Marcela Ivančová a pokračovala: „Som ochotná a musím
povedať, že aj schopná reagovať na všetky podnety všetkých poslancov,
spolupracovať so všetkými poslancami a naďalej budem všetky pracovné
stretnutia zvolávať pre všetkých poslancov. Bude na vôli každého jedného
poslanca, či sa ich zúčastní alebo nie. Ešte raz opakujem, vážim si túto
podporu a verím, že sa podarí posunúť naše mesto ďalej,“ vyhlásila Marcela
Ivančová a po jej slovách vznik poslaneckého klubu okomentoval poslanec
Ján Vook. „Blahoželám novému klubu a bolo by dobré, aby od najbližšieho
zasadnutia bol už iný zasadací poriadok, to by malo byť, myslím si, jasné. A
je veľmi dobré, že nezávislí poslanci budú držať nezávislé názory.“
Pre vysvetlenie dodajme, že bez zaradenia do poslaneckého klubu ostali
poslanci Kamil Beňko, Pavel Olejár, Peter Pilip, Katarína Siváková a Ján

Vook. Všetci v ostatných komunálnych voľbách kandidovali ako nezávislí.
Poslanecký klub pre Svidník tvoria nezávislí poslanci Peter Breznoščák, Ján
Hirčko, Michal Iľkanin, Vladimír Kaliňák, Jozef Poperník, Vladimír Žak, poslanci
kandidujúci za KDH Matúš Majda a Martin Ždiňak a poslanec kandidujúci za
MOST-HÍD, viceprimátor Michal Goriščák.
Z informácií, ktoré sú zverejnené na webovej stránke vyplýva, že postavenie
poslancov mesta Svidník upravuje hlavne zákon o obecnom zriadení a
Štatút mesta Svidník. Podľa týchto dokumentov a
informácií zverejnených na už spomínanej stránke
mesta, poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby
podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie
poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej
spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej
iniciatívy. „Môžu utvoriť aj klub nezávislých poslancov.
Na vytvorenie poslaneckého klubu treba najmenej
troch poslancov. Poslanecký klub zanikne, ak počet
jeho členov klesne pod päť.
O vytvorení poslaneckého klubu sa vyhotoví
zápisnica, ktorú podpíšu všetci ustanovujúci členovia
klubu, pričom predseda poslaneckého klubu písomne
oznámi primátorovi mesta vytvorenie poslaneckého
klubu, jeho názov, mená, priezviská poslancov, ktorí
sú jeho členmi. V mene poslaneckého klubu koná jeho
predseda, alebo poverený člen klubu. Poslanec môže
byť členom len jedného poslaneckého klubu,“ píše sa
na internetovej stránke mesta.
(ps)

Čo hovoria ostatní poslanci?
Deväť poslancov založilo poslanecký klub nazvaný Pre Svidník,
šiesti nie sú členmi žiadneho iného klubu. Ako to vnímajú? Ako
vnímajú svoje postavenie v mestskom zastupiteľstve?
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„Rešpektujem vznik klubu, viac-menej som to aj očakával, no na mojej práci
poslanca sa nič nemení,“ reagoval Pavel Olejár.
„Ja som vždy robil pre mesto, aj budem robiť pre mesto bez ohľadu na to,
kto je primátor mesta. Ľudia nám dali mandát, a robím tak, aby som dôveru
voličov nesklamal,“ vyjadril sa Peter Pilip.
„Blahoželám novému klubu a bolo by dobré, aby od najbližšieho zasadnutia
bol už iný zasadací poriadok, to by malo byť,
myslím si, jasné. A je veľmi dobré, že nezávislí
poslanci budú držať nezávislé názory,“ vyhlásil
Ján Vook.
„Stále budem zastávať svoj názor, ako som
aj doteraz robil, budem presadzovať záujmy a
podnety obyvateľov mesta a budem hlasovať
podľa vlastného vedomia a svedomia,“ zdôraznil
Kamil Beňko.
„Pre prácu v prospech rozvoja mesta nepotrebujem
mať nálepku príslušenstva k nejakému zoskupeniu.
Zastávam názor, že v takom mestečku, ako je
Svidník, musíme všetci poslanci ťahať za jeden
koniec povrazu, bez ohľadu na to, či je niekto v
nejakom klube alebo nie a takisto aj bez ohľadu
na to, či je niekto člen alebo sympatizant nejakej
strany, hnutia či akéhokoľvek iného zoskupenia.
Vždy som bola, som a budem za spoluprácu
všetkých bez rozdielu a takto sa aj budem správať
na rokovaniach zastupiteľstva,“ podotkla Katarína
Siváková.
„Na mojom prístupe sa nič nemení. Nebol som
oslovený so žiadnou ponukou vstúpiť do klubu.
Ostal som prekvapený, že vôbec nejaký klub
vznikol a navyše sme sa ani nedozvedeli meno
jeho predsedu. Určite nie som proti Svidníku, práve
naopak, budem aj naďalej bojovať za Svidník,“
zdôraznil Adrián Labun.
(ps)
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Svidníčanka Jaroslava Hribiková prekladá knihy talianskych autorov do slovenčiny
„Keď sa zamyslím, uvedomujem si, že vlastne žijem svoj sen“
Je nielen prekladateľkou, ale aj autorkou. Jaroslava Hribiková,
hoci jej životná púť sa nezačala vo Svidníku, práve Svidník
považuje za mesto, ktoré nazýva domovom. Venuje sa
prekladateľstvu a pred pár dňami vyšla ďalšia kniha, ktorú z
taliančiny do slovenčiny preložila práve ona.
„Od detstva bola literatúra mojim koníčkom. Rodičia aj súrodenci boli
vášniví čitatelia, rovnako sa nimi stali aj moje deti. Bolo iba logické, že ma
to pritiahlo k prekladom literatúry,“ začala svoje rozprávanie v rozhovore pre
naše noviny Jaroslava Hribiková, s ktorou sme sa však od literatúry a od jej
dnešných aktivít vrátili najsamprv na úplný začiatok. Jaroslava Hribiková ten
úplný začiatok pretkáva súčasnosťou, a možno i práve preto je rozhovor s
ňou o to väčším zážitkom.
„Hoci moja životná púť nezačala vo Svidníku, je to práve toto neobyčajné
mesto, ktoré nazývam domovom. Tu som rástla a učila sa. Pod prísnou rukou
svojich milovaných rodičov a starších súrodencov, nezabudnuteľných učiteľov
na základnej aj na strednej škole som sa stala tým, čím som teraz. Tu sa
narodili a vyrástli moje deti. Párkrát som sa ho pokúsila na chvíľu opustiť,
ale vždy ma privolalo späť,“ rozhovorila sa Jaroslava Hrbiková, ktorá má na
maturitnom vysvedčení v hlavičke uvedenú Strednú priemyselnú školu odevnú
vo Svidníku, výroba odevov a bielizne a aj keď, ako sama hovorí, predurčila
jej profesionálnu dráhu, vždy cítila, že to nie je v skutočnosti odbor, ktorému
chce upísať svoj život.
Trvalo dve desaťročia, kým ju okolnosti priviedli k štúdiu na filologickej
fakulte Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici v odbore taliansky jazyk a
kultúra - tlmočníctvo a prekladateľstvo. „Nemohlo to dopadnúť inak, talianskym
jazykom som sa ako samouk zaoberala už predtým a aj keď som v Taliansku
trvale nežila, trávila som tam veľa času, spoznávala som jeho kultúru, reálie,
zvyky a hlavne jazyk a dialekty, tlmočila som na pracovných stretnutiach,
festivaloch, programoch družobných miest,“ vrátila sa spomienkami do
Talianska naša spoločníčka, ktorá ďalšej opisovala, že spolu s ukončením
vysokoškolského štúdia ukončila aj dobrodružné tlmočnícke výpravy a
rozhodla sa venovať iba prekladateľstvu. Ukázalo sa, že vedomosti z
priemyselného odvetvia, nadobudnuté na strednej škole vo Svidníku, môže
zužitkovať pri odborných prekladoch technickej dokumentácie, ktoré tvoria
podstatnú časť jej profesionálnej činnosti. „Pracovať s jazykom ako prekladateľ
znamená najväčšiu časť dňa stráviť s literatúrou, informáciami rôzneho druhu,
s textom,“ charakterizovala svoju prácu Svidníčanka.

JAROSLAVA HRIBIKOVÁ
„Od detstva bola literatúra mojim koníčkom. Rodičia aj súrodenci
boli vášniví čitatelia, rovnako sa nimi stali aj moje deti.
Bolo iba logické, že ma to pritiahlo k prekladom literatúry.“
Vydaniu knihy, ktorú sme v úvode
spomenuli, predchádzalo vydanie dvoch
jej vlastných románov.
Jeden s názvom Nahí strážcovia
raja vydalo v papierovej forme, pod
pseudonymom, slovenské vydavateľstvo
Motýľ, druhý už pod vlastným menom,
s názvom Kouřový závoj vyšiel v
elektronickej podobe v českom
vydavateľstve Lekmoty. „Ako autorka,
ktorej román vydalo vydavateľstvo Motýľ,
som mu ponúkla svoje prekladateľské
zručnosti a výsledkom spolupráce bolo
vydanie prekladu titulu Šelma v meste
a prekladu trilógie pre mládež s názvom
Zamilovaná do anjela, Môj tajný anjel
a Anjelská láska. Neskôr som začala
spolupracovať s vydavateľstvom Fortuna
Libri, v réžii ktorého uzreli svetlo sveta
ďalšie romány, Pokiaľ ide o mňa, som stále
zamilovaný a Ranné želanie. Nesmiem
zabudnúť ani na spoluprácu s talianskym
elektronickým vydavateľstvom Tektime,
pre ktoré som preložila novelu Nevoľník
a román Leibnizovo kritérium. V týchto
dňoch dokončujem pre vydavateľstvo
Fortuna Libri preklad s pracovným
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Svidníčanka Jaroslava Hribiková prekladá knihy talianskych autorov do slovenčiny

chyby alebo nezrovnalosti. Redaktorky sú veľmi skúsené a jazykovo
podkuté, veľa som sa od nich naučila.
Nasleduje posledné čítanie a tým sa končí moja úloha v tomto procese,“
opísala vyvrcholenie svojej prekladateľskej práce a keď sme sa v ďalšej
časti rozhovoru s ňou dotkli jej snov, tak trochu sa zamyslela a trochu
i pousmiala. S plnou vážnosťou však odpovedala: „Občas sa ma ľudia
pýtajú, či je niečo, čo by som vo svojej profesii ešte chcela dosiahnuť,
aký je môj prekladateľský sen. Keď sa zamyslím, uvedomujem si, že ja
vlastne žijem svoj sen. To sa v živote podarí iba veľmi malému počtu ľudí.
Cítim vďačnosť, že môžem patriť k tejto skupine, aj keď je prekladateľ
obyčajne neviditeľný a málokedy si čitateľ všimne jeho meno v tiráži.
Neviem, čo má pre mňa ešte život nachystané, možno ma čaká ešte
veľa prekladateľských výziev, vďaka ktorým budem rásť profesionálne
a ľudsky,“ zamyslela sa Svidníčanka Jaroslava Hribiková a zdôraznila,
že za každou vydanou knihou na celom svete sa ukrýva príbeh, ktorý sa
stal, príbeh, ktorý sa ešte nestal, ale mohol by, a často príbeh, ktorý sa
nikdy nestane, ale autor mu vdýchne život na stránkach svojho románu.
„Ten príbeh ožije a stane sa rovnakou ilúziou ako všetky príbehy, ktoré
práve teraz žijú miliardy ľudí na zemi. Ďakujem všetkým, ktorí si nájdu
čas a ponoria sa do knihy, aby s postavami prežili ich príbeh, ktorý sa na
chvíľu stane ich spoločným,“ dodala v závere nášho rozhovoru Jaroslava
Hribiková.
(ps, foto: archív J. Hribiková)
inzercia

názvom Vzdialenosť medzi mnou a čerešňou a týmto, v poradí deviatym
titulom, sa nateraz uzatvára cyklus prekladov krásnej literatúry,“ zhrnula svoje
prekladateľské aktivity Jaroslava Hribiková.
V rozhovore pre naše noviny priznala, že rada by si vyhradila trochu času
na vlastnú tvorbu, ktorá ustúpila do pozadia a čaká, kým sa k nej znovu vráti.
O prekladateľstve, ktorému sa aktuálne venuje, tvrdí, že pracuje s textom a
prepína z jedného jazyka do druhého niekedy aj šestnásť hodín denne, takže
keď zatvorí prekladateľský softvér, už nemá silu ani chuť niečo tvoriť. Práve
preto je pre ňu veľmi ťažké vrátiť sa k vlastnej tvorbe, no tvrdí, že raz na to
istotne príde čas.
Taliančina je melodický jazyk a nie je to nič nezvyčajné, lebo toľko umeleckých
skvostov, ktoré vznikli práve v Taliansku či už v hudbe, výtvarníctve,
sochárstve, architektúre aj literatúre sa muselo odraziť do jazyka a naopak.
Toto sú slová Jaroslavy Hribikovej, ktorá o svojej práci a taliančine hovorí s
takým zanietením, že je veľmi ťažké jej čo i len skočiť do reči. „Hovorí sa,
že kým umenie je dar Bohov, umelec je ich tlmočník. Ja len doplním, že ak
je to pravda, tak prekladateľ je hlasom umelcov, týchto božích tlmočníkov.
Prekladateľ môže vďaka svojim zručnostiam aj z najvšednejšieho diela urobiť
bestseller a naopak, aj najväčší bestseller pochovať pod hŕbou slov, ak tie
slová nevychádzajú zo srdca. Lebo aj preklad je umenie, ktorému predchádza
tvrdá práca.“ Podľa slov Jaroslavy Hribikovej prekladateľ musí ovládať nielen
zdrojový jazyk, z ktorého prekladá, v prvom rade musí ovládať cieľový,
materinský jazyk, mať obrovskú slovnú zásobu, vedieť správne uchopiť jazyk
ako nástroj. Musí poznať reálie, kultúru, zákonitosti zdrojového aj cieľového
jazyka, musí mať jasno v ceste, ktorú si zvolí.
A akú cestu si volí ona? „Ja volím strednú cestu, aby som priblížila dielo
slovenskému čitateľovi používaním jemu známych prostriedkov a zároveň
zachovala exotickosť a autenticitu diela, pečať autora a jeho zámer. Od okamihu,
kedy začnem pracovať
s literárnym dielom po
odovzdanie prekladu uplynú
celé mesiace. V závislosti
od rozsahu diela sú to tri
mesiace až jeden rok.“ A
to musíme podotknúť, že
literatúru prekladá väčšinou
vo svojom voľnom čase,
popri prekladoch odborných
textov, ktoré sú jej zdrojom
obživy. Dielo si najprv
prečíta a ak zistí, že má
súvislosť s iným literárnym
dielom, je potrebné, aby si
ho prečítala tiež. Až potom
sa pustí do prekladu.
„Použité názvy kníh, filmov,
filmových postáv, miest
a podobne sa obyčajne
preložia s použitím už
zaužívaných výrazov, ale
často sa stáva, že musím
byť kreatívna a vymyslieť
prezývku, novotvar alebo
dokonca preložiť verše,
ktoré nikto nikdy predtým
nepreložil.
Prekladanie nie je automatický výber jazykových ekvivalentov, je to kreatívna
práca, ktorá si vyžaduje empatiu, aby mohol prekladateľ chvíľu kráčať v
autorových stopách a zároveň originalitu, aby čitateľ počas čítania plynule
vstúpil do deja, akoby sa odohrával v jeho prítomnosti.“
Toto sú práve aspekty, s ktorými Jaroslave Hribikovej veľmi pomohla jej
čitateľská vášeň a množstvo prečítaných kníh. Pri práci používa prekladateľský
nástroj. Je to softvér, ktorý celý projekt rozdelí na menšie celky - segmenty, aby
bolo prekladanie plynulé. Tento nástroj si zapamätá a uloží do vlastnej pamäte
preložené výrazy a ak sa v texte objaví zhoda, ponúkne uložený text, aby
nedochádzalo k rozdielom vo vyjadrovaní. Až po dokončení prekladu prichádza
fáza formátovania textu a revízie. A čo nasleduje potom? „Kým preklad pustím
z ruky, niekoľkokrát si ho prečítam, opravím preklepy, pohrám sa so skladbou
súvetí a synonymami. Odovzdaním vydavateľstvu moja práca nekončí.
Spolupracujem s redaktorkou, spoločne vyčistíme text a vychytáme posledné
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O čom diskutujú svidnícki mestskí poslanci? Tentoraz aj o chodníkoch,
stromoch nad studničkou či o porozhadzovanom šatstve
Už tradične súčasťou rokovania svidníckeho mestského
poslaneckého zboru sú aj interpelácie poslancov. Inak tomu
nebolo ani na minulotýždňovom rokovaní, ktoré bolo pokračovaní zasadnutia z týždňa predtým. Aj tentoraz poslanci nadniesli
hneď viacero tém.

Mestská poslankyňa Katarína
Siváková Karola Richvalského interpelovala aj s problémom, s ktorým
sa na ňu obrátili niekdajší mestský
poslanec, dnes dôchodca Svidníčan
Ján Grega. Týka sa stromov na
Poslankyňa Mestského zastupiteľ- rokmi zasypali štrkom, lebo tam boli obľúbenom mieste pre Svidníčanov
stva vo Svidníku Katarína Siváková jamy a v daždivom počasí sa tvorilo - pri studničke nad vinárňou. „Jeden
vystúpila s podnetom, s ktorým sa blato. Toto dočasné riešenie však nie zo stromov blízko studničky ktosi
na ňu, ale i na ostatných poslancov je postačujúce, pretože je nevhodné nedávno podpálil. Údajne sa to stalo
písomne obrátila predsedníčka byto- na bezpečnú chôdzu. V okolí domu už niekoľkokrát. Takto obhorený a
vého spoločenstva MAJBYT vo Svid- (zadná strana) sa síce pred dvomi teda poškodený strom dnes ohrozuníku Mária Soročinová. Upozornila rokmi položil asfaltový koberec, vy- je ľudí, ktorí tadiaľto prechádzajú.
na problém týkajúci sa chodníka pri tvorili sa parkovacie miesta a priestor Keďže prichádza jarné počasie,
bytovom dome na Ulici Sovietskych pre koše komunálneho odpadu, za čo frekvencia návštevníkov studničky
hrdinov pri kruhovom objazde v centre sme vďační, no tento priestor vyzerá sa zvyšuje. Tento poškodený strom
mesta. „Chodník je podľa predsedníč- nedokončene. Žiadalo by sa navoziť zatiaľ nikto neodstránil. Nepoznám
ky na pozemku mesta a teda je ma- zeminu, okolie vyrovnať a skrášliť.“ presne vlastnícke vzťahy v tejto lesjetkom mesta. Preto šesť rokov žiada Katarína Siváková preto interpelovala nej lokalite nad niekdajšou vinárňou,
Odbor výstavby Mestského úradu o a vysvetlenie žiadala od povereného no možno by bolo vhodné zo strany
výstavbu chodníka pozdĺž prednej vedúceho Odboru výstavby, dopravy, mesta kontaktovať urbársku spoločnosť, ktorá možno
zastupuje vlastníkov v
tejto lokalite a ktorá by
tento problém mohla
vyriešiť,“ povedala Katarína Siváková, ktorá
podľa primátorky aj na
túto interpeláciu dostane písomnú odpoveď. Svidníčan Jána
Grega podľa Kataríny
Sivákovej poukázal aj
na problém s porozhadzovaním šatstvom
okolo kontajnerov
Na problém s chodníkom okolo tohto bytového domu poukázala na zber obnoseného
predsedníčka bytového spoločenstva Mária Soročinová
šatstva. Poslankyňa
Katarína Siváková
časti spomínaného bytového domu životného prostredia a regionálneho pripomenula, že o tejto téme sa aj
a o úpravu okolia bytového domu,“ rozvoja Mestského úradu vo Svidníku na pôde mestského parlamentu
povedala vo svojej interpelácii poslan- Karola Richvalského. Ten však kvôli diskutovalo už viackrát. „Na jednej
kyňa Katarína Siváková a citovala z iným neodkladným pracovným po- strane ide síce o ušľachtilú myšlienku
listu Márie Soročinovej. „Jedná sa o vinnostiam na zasadnutí mestských zberu šatstva pre charitu, na druhej
plochu cca 30 metrov dlhú a 1 meter poslancov chýbal, primátorka Marcela strane častokrát preplnené kontajnery a vyhodené šatstvo mimo nich
znečisťujú mesto. Zastávam názor,
že je na čase to vyriešiť a zo strany
mesta je preto potrebné kontaktovať
majiteľov kontajnerov na šatstvo, aby
ich pravidelnejšie vyprázdňovali. Ak
to nepôjde, treba hľadať iné riešenie
prípadného zberu šatstva pre charitu, lebo toto sa nám opakuje čoraz
častejšie a iste sami uznáte, že ide
síce o pre niekoho možno malicherný
problém, no porozhadzované šatstvo
na zemi nepôsobí dobre,“ zdôraznila
poslankyňa, ktorej písomne bude
odpovedať poverená vedúca Odboru
Takto neupravene vyzerá chodník, o ktorom po podnete Márie
sociálneho zdravotného, podnikateľSoročinovej hovorila mestská poslankyňa Katarína Siváková
skej činnosti a obchodu Mestského
úradu vo Svidníku Marta Jacková. My
širokú. Týmto miestom pozdĺž bytové- Ivančová preto poslankyni Kataríne sme sa však cez týždeň tomuto probho domu si obyvatelia aj z vedľajších Sivákovej vysvetlila, že odpoveď lému venovali bližšie. „Komunikovali
bytoviek skracujú cestu, nakoľko dostane písomne, no nastoleným sme s našim odberateľom, ktorý nám
sa jedná väčšinou o ľudí staršieho problémom sa na Mestskom úrade potvrdil, že mal problémy s koncovým
veku. Tento terén sme pred dvomi budú istotne zaoberať.
odberateľom a že tie problémy inten-

Okolo kontajnerov je často
porozhadzované šatstvo.
ILUSTRAČNÉ FOTO

zívne riešil,“ reagovala v rozhovore pre
médiá PR manažérka mesta Svidník
Kristína Tchirová. Vyhnúť sa preplneným kontajnerom a neporiadku okolo
nich sa však dá aj inak. Šatstvo zbiera
napríklad Slovenský Červený kríž, ale
aj charita. „Ľudia bežne nám nosia
tu veci na Gréckokatolícku charitu a
pomáhame mnohým rodinám, ktoré
sú v núdzi,“ potvrdila Helena Paňková
z Domu sv. Faustíny vo Svidníku pre
osamelé ženy, ktorý patrí pod Gréckokatolícku charitu vo Svidníku. PR
manažérka Svidníka Kristína Tchirová
však upozornila, že v prípade obnoseného šatstva v špeciálnych kontajneroch ide o obrovské množstvo. „Tí daní
odberatelia by s množstvom, o ktorom
sa bavíme, len horko-ťažko naložili vo
svojich možnostiach. Bavíme sa o 28
tonách ročne.“ Toľko šatstva sa vraj za
rok nájde v osobitných kontajneroch.
Kristína Tchirová pritom potvrdila, že
problémy s vývozom šatstva majú
dlhodobejšie. Samospráve trvalo
týždne, kým sa dopracovali k takémuto
záveru. „Máme informáciu, že budúci
(tento - pozn. red.) týždeň príde do
Svidníka tá spoločnosť a tie kontajnery všetky vyprázdni,“ informovala
Kristína Tchirová a Helena Paňková
z Gréckokatolíckej charity nastolila
aj iné riešenie. „Mesto Svidník by
mohlo porozmýšľať nad touto témou
a vytvoriť šatník pre ľudí bez domova
a ľudí v ťažkej životnej situácii a takto
možno aj zamestnať niekoho a pomôcť
tým ľuďom.“ Nápad Heleny Paňkovej
mesto podľa slov PR manažérky Kristíny Tchirovej nezatracuje. Šancu ešte
dáva prevádzkovateľovi kontajnerov,
ak sa nezlepší, môže prísť zmena,
samozrejme, pod dôslednom vyhodnotení celej situácie.
(ps)
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Svidnícki seniori sa zabávali na Senior party vo veľkom štýle
V závere fašiangov si svidnícki seniori zaplesali na tradičnej
Senior party, ktorú pripravila ZO JDS vo Svidníku.
Zo všetkých strán počúvame
len negatívne ohlasy a hodnotenia
starších. Naše skúsenosti sú už k
ničomu, nemajú žiadnu hodnotu v
našej spoločnosti. Naši seniori sa
preto zamerali na to, čo je skutočne
významné. Naučili sa tešiť z toho, čo
zostalo zachované a akceptujú to,
čo sa zmeniť nedá. Kto sa vyrovná
so starnutím konštruktívne, je stále
aktívny, má radosť zo života, udržuje
dobré vzťahy s ľuďmi, má potešenie
z každého dňa.

Na tomto našom podujatí sa stretli
ľudia rovnakej vekovej kategórie a
toto je pre starších dôležité. Je radosť
vidieť pokope takmer sto seniorov
(z toho 35 manželských párov), ako
krásne sa zabávajú, ako si užívajú
starobu. Mladšia generácia bežne nepociťuje spolupatričnosť so staršou
generáciou, ale u nás vo Svidníku to
celkom tak neplatí.
Dôkazom toho bola aj naša tombola
- zlatý klinec našej party. Dopomohli
nám k nej prevažne mladí ľudia a

nebolo ich málo.
Vidíte, majú nás radi, preto aj my
dokážme, že jeseň života môže byť
krásnym obdobím.
Ďakujeme týmto sponzorom: Jozef ILEČKO, Ľubo NEILA, Miroslav
Blanár, R. Halaj, Š. Šteco, M. Špak,
Sergej Vasilenko, pp. Labunová,
Marusín, Humeník, Kseničová, Giňovská, Hlivjak, Drabová, Hrinko,
Mihalíková, Čurpeková, M. Meriančíková, J. Krajkovič, M. Koreňová,
Kaviareň MAESTRO, PAVANNA,
VERMEX, VANAPO, SLUŽBYT,
lekárne AVENA, TÍLIA, sv Petra
a Jakuba, pekáreň Šandal, Salón

krásy IRIS, AquaRuthenia, zelenina
Berežná, CBA potraviny Sov. hrdinov Svidník, Allianz p. Čobirková,
ďakujeme aj svidníckym Rusnákom,
ďalej rodinám: Pančáková, Pacoláková, Brudňáková, Kuzmišinová,
Hladoníková. Srdečné poďakovanie
patrí primátorke Marcele Ivančovej,
poslancovi Národnej rady SR Mikulášovi Krajkovičovi, ale aj mestským poslancom Jánovi Hirčkovi,
Vladimírovi Kaliňákovi a Adriánovi
Labunovi.
Základná organizácia
Jednoty dôchodcov Slovenska
vo Svidníku

Na Senior party prišla svidníckch seniorov pozdraviť aj primátorka
mesta Marcela Ivančová, ktorú a fotografii vidíme s rodičmi

Blahoželanie k Medzinárodnému dňu žien
Milé ženy - manželky, mamky,
babky, prababky!
Prihováram sa k vám v týždni, keď všetky
ženy bez rozdielu slávia svoj sviatok. 8. marec je
Medzinárodným dňom žien a slávi sa bez ohľadu
na to, v akej dobe, či v spoločenskom zriadení
žijeme. Siaha hlboko do histórie, no nech sú
premeny akékoľvek, vždy znamená oslavu tých,
bez ktorých by svet a naša spoločnosť nikdy neboli
tým pravým - teda oslavu nás - všetkých žien.

Dovoľte mi preto, milé ženy, zaželať vám hlavne pevné zdravie, šťastie,
lásku, spokojnosť a pohodu v kruhu najbližších, ak je to čo i len trošku
možné. Cítiť lásku a spolupatričnosť tých najbližších, tých, ktorých máme
rady a ktorí majú radi nás, je totiž v každom veku, v každej dobe priam
nezaplatiteľné. Užite si 8. marec tak, ako sa patrí, pretože tento deň
patrí iba vám - nám, ženám. Tak tomu bolo dlhé roky, tak tomu je i dnes
a tak tomu bude i naďalej. Veľká vďaka, milé ženy, za všetko, čo robíte
pre svojich blízkych, čo robíte pre spoločnosť, čo dávate mestu či obci, v
ktorej žijete.
Katarína Siváková,
poslankyňa Mestského zastupiteľstva vo Svidníku
a šéfredaktorka Podduklianskych noviniek
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Vývoz odpadu prerokovávali so starostami obcí v okrese Svidník
V poslednú februárovú stredu sa konalo stretnutie starostov
obcí v okrese Svidník, ktorých vývoz komunálneho odpadu
zabezpečujú Technické služby mesta Svidník. Stretnutia, ktoré
iniciovala primátorka Svidníka Marcela Ivančová sa zúčastnili
aj zástupcovia spoločnosti SARO Slovakia, s.r.o., noví majitelia
skládky v Šemetkovciach.
Primátorka Marcela Ivančová ozrejmila význam stretnutia: „Považovali sme
za povinnosť uskutočniť stretnutie, pretože sme dodávateľmi zvozových
služieb pre 29 obcí v našom okrese. Radi by sme túto službu vykonávali

naďalej, ale je nevyhnutné spolupracovať a spoločne sa podieľať na splnení
kvót v triedenom zbere.“
Na stretnutí bola viackrát prízvukovaná potreba zvyšovania separovania
z dôvodu zmeny legislatívy a vysokých poplatkov za vozenie a uloženie
odpadu.
Svoj monitorovací systém na zberné nádoby predstavili zástupcovia
spoločnosti JRK, ktorá má vlastný softvér na získavanie dát zo zberných nádob
a ponúkali ho starostom ako spoločnú investíciu na spravodlivé monitorovanie
množstva komunálneho odpadu vyvezeného z ich obce. Prednášajúci mali
pripravené údaje o tom, že občania na Slovensku majú vo svojom komunálnom
odpade 45% bio odpadu, tieto zbytočne vysoké objemy vyvážame na skládky.
Podľa údajov firmy JRK máme vo vyvážanom odpade 14% papiera, 13%
plastov a 10% skla.
V súčasnosti je problematické reálne vyhodnotiť mieru separovania v
jednotlivých obciach i v meste, preto sa mesto Svidník vážne zaujíma o
zakúpenie váhy pre zvozové vozidla, ktorá nám zabezpečí spravodlivý systém
určovania ceny pre jednotlivé obce. „Som presvedčená, že mediálna kampaň,
ktorú sme spustili má zmysel a chceme v nej pokračovať. Počúvame, že ľudia
sa o separovaní viac rozprávajú, zaujímajú sa o to ako lepšie separovať aj
u seba doma. To ma veľmi teší a zároveň povzbudzuje k práci,“ doplnila
primátorka.
Na stretnutí sa k vývozu odpadu vyjadril aj riaditeľ TS Svidník Michal Pich,
ktorý konštatoval: „Vzhľadom na zmenu legislatívy budeme musieť aj my
zvýšiť cenu za vývoz, doposiaľ bola cena 1,25 eur za jednu nádobu. Preto
budeme veľmi radi, keď budete vo vašich obciach pristupovať k separovaniu
zodpovedne a budete motivovať občanov.“
Kristína Tchirová,
PR manažérka mesta Svidník

Primátorka Svidníka chce využiť všetky priestory Domu kultúry
Dom kultúry vo Svidníku sa podarilo v roku 2013 zrekonštruovať
a postupne je vybavovaný nábytkom, ktorý by z neho spravil
multifunkčný kultúrny stánok mesta.

V Dome kultúry je umiestnené kino Dukla, ktoré tiež prešlo
digitalizáciou za viac ako 100 tisíc eur. Primátorka mesta
Svidník Marcela Ivančová si uplynulý týždeň detailne prešla
celú budovu, aby sa oboznámila so všetkými výhodami i
nedostatkami využitia priestorov. Podľa jej slov: „Budova
má potenciál stať sa naozaj kultúrnym strediskom pre
všetkých, ale je potrebné dodať nevyužitým priestorom
zmysel. Videla som niekoľko miestností, ktoré je nutné čo
najskôr dať do užívania schopného stavu a začali sme na
tom už aj pracovať.“
Priestory, ktoré chce mesto dať do poriadku sú: priestor
nevyužívaného mama centra, miestnosť pod pódiom a dve
miestnosti na poschodí s orientáciou na parkovisko.
Zaujímavý priestor pod pódiom sa kedysi využíval pre

mladých ľudí na stretnutia. Boli tam biliardové stoly a detské hracie automaty,
teraz si vedenie mesta vie predstaviť využiť ho na napr. na besedy. „Tento
priestor má dostatočnú plochu na besedy, premietania i prednášky. Stačili
by jednoduché zásahy a mali by sme vlastnú klubovú miestnosť," dodala
primátorka.
Priestory na poschodí disponujú priestrannosťou i vzdušnosťou, ktorá sa dá
efektívne využiť, potrebné je len ich vypratať a vhodne vybaviť. Dom kultúry
má, napríklad málo používané stoličky, ktoré sú boli nedávno zakúpené,
radi by sme mali vlastné banketové stoly a ďalší drobný nábytok. Priestory v
najbližších dňoch budú upravované tak, aby sa už v blízkej dobe dali využívať
na rôzne spoločenské i kultúrne akcie.
(kt)
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FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA V SENIOR DOME SVIDA
Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy sa u nás v 9. storočí
používal termín mjasopust (koniec jedenia mäsa pred pôstom).
Neskôr sme však prebrali nemecký názov fašiangy (fašangy).
Fašiangy sa končili v utorok o polnoci pred Veľkou, Popolcovou
alebo Škaredou stredou.
Fašiangy sa nám zachovali doteraz a slávia sa po celom Slovensku, len
zvyky sú iné. V našom Senior dome Svida vo Svidníku máme tiež už tradíciu
zabávať sa pri fašiangovej veselici. Tento rok sme sa stretli vo štvrtok 28.
februára v našej jedálni. Bola pekne ozdobená a na stoloch nás vítalo jedlo
v podobe chlebíčkov, koláčikov a aj tradičných šišiek. Poobede sa postupne
v nej začali objavovať masky, teda naši klienti v maskách, ktoré si v rámci
arteterapie sami vyrobili.
Veď nech je to maškarná veselica ako má byť. Na úvod všetkých privítal
riaditeľ Senior domu Svida Jaroslav Ivančo. Zaželal príjemnú zábavu a
prvým tancom aj ukázal ako by mala zábava vyzerať na tanečnom parkete.

Pred blížiacim sa pôstnym obdobím
si každý chcel ponaťahovať svaly,
lebo nebolo treba nikoho núkať ísť
tancovať a zabávať sa. Keď ale už
nohy nevládali, o príjemné spestrenie
sa postarala miestna spevácka
skupina, pán Berec so sólovým
spevom a samozrejme všetkými
obľúbená tombola. „Fašiangy, Turice,
Veľká Noc príde...“
Senior dom Svida

Vysoké poplatky, nevkusný Dom smútku, problémy s chodníkmi i so vstupným na bazén
Svidnícki mestskí poslanci v
rámci interpelácií, o ktorých píšeme aj na inom mieste, minulý
týždeň rozobrali aj ďalšie témy
a týkali sa zväčša aktuálneho
diania a problémov v meste z
pohľadu občanov.
Poslanec Michal Iľkanin v rámci
interpelácií hovoril o potrebe prehodnotenia výšky členských príspevkov v jednotlivých organizáciách a
záujmových združeniach, ktorý je
mesto členom. Poukázal na pomerne
vysoký členský príspevok v Agentúre
regionálneho rozvoja Prešovského
samosprávneho kraja, kde mesto
platí ročne 10-tisíc eur, no všetky
práce, ktoré agentúra pre Svidník robí
napríklad v rámci projektov, mesto
platí samostatne.
Poslanec Ján Vook upozornil na
potrebu klimatizácie v Dome smútku,
pýtal sa na osadenie gumenej rohože
na detskom ihrisku na pešej zóne,
o ktorej hovorí už dlhé mesiace a
rohož dodnes osadená nebola. Ján
Vook poukázal aj na slabé osvetlenie klziska, na chýbajúci priechod
pre chodcov, ktorý žiadal už skôr, za
Pravoslávnym, chrámom, ďalej na

Na tejto ulici smerom k školskej plavárni chce
Ján Vook osadiť spomaľovač,
Martin Ždiňák zase stanoviť zákaz státia
potrebu osadenia spomaľovača na
ceste smerom k školskému bazénu
Základnej školy na Ulici 8. mája, na
potrebu opravy chodníka pri Strednej
priemyselnej škole a žiadal aj znížiť
vstupné na krytú plaváreň pri ZŠ 8.
mája pre seniorov ZŤP. Primátorka
Marcelka Ivančová a margo jeho
interpelácií uviedla napríklad to, že
celkovo Dom smútku je nedôstojný
mestu. „Viaceré obce majú krajšie
vybavené domy smútku, takže áno,
budeme s tým musieť niečo robiť,“
zdôraznila primátorka s tým, že ostatné nastolené problémy bude musieť
v prvom rade riešiť hlavne dopravná
komisia.
V rámci interpelácií vystúpili aj

poslanci Pavel Olejár,
Vladimír Kaliňák, Peter Pilip, Adrián Labun
a Martin Ždiňak. Kým
prví dvaja menovaní
hovorili hlavne o dodržiavaní, lepšie povedané o porušovaní
rokovacieho poriadku
zastupiteľstva, Peter
Pilip poukázal na nekvalitný asfalt na Dlhej
ulici, ktorý bol pokladaný asi pred šiestimi

rokmi. Adrián Labun upozornil na zo
zeme trčiace stĺpiky na Pavlovičovej
ulici a na zničené mladé stromčeky na
Karpatskej ulici. Martin Ždiňak sa zas
pridal k Jánovi Vookovi, ktorý žiadal
na ulici smerom k plavárni Základnej
školy na Ulici 8. mája umiestniť spomaľovač. Martin Ždiňak ho doplnil a
požiadal o umiestnenie dopravných
značiek zákaz státia. Aj túto interpeláciu bude podľa slov primátorky
Marcely Ivančovej v prvom rade riešiť
dopravná komisia.
(ps)
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Mladí podnikatelia si svoje podnikateľské zručnosti
zmerali na 15. ročníku súťaže cvičných firiem
Mladí podnikatelia cvičných firiem a JA firiem z prešovského,
košického kraja a z družobných škôl z Centra Ksztalcenia
zawodowego i ustawicznego w Przemyslu z Poľskej republiky
a Užhorodskeho torhoveľno ekonomičneho koledž z Ukrajiny,
si otestovali svoje podnikateľské zručnosti už na 15. ročníku
Medzinárodnej prehliadky cvičných firiem a JA firiem, 26.
februára na Spojenej škole vo Svidníku.
Účastníkov a hostí prehliadky privítala riaditeľka Spojenej školy Mária
Makutová, taktiež predsedníčka hodnotiacej poroty mestská poslankyňa a
šéfredaktorka týždenníka Podduklianske novinky Katarína Siváková a mladí
podnikatelia sa pustili do obchodovania.
Jednou z kľúčových zručností dnešnej doby je považovaná podnikavosť.
Študenti, ktorí ju rozvíjajú sú lepšie uplatniteľní na trhu práce a pre život. A
práve na takomto podujatí, majú možnosť aplikovať teoretické poznatky v
praxi, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, riešiť problémy, kriticky a
samostatne myslieť, kreatívne tvoriť a využívať marketingové nástroje na
uplatnenie sa na trhu. Jednotlivé firmy sa prezentovali v rôznych oblastiach
obchodu, remesiel a služieb - turistika a cestovanie, cateringové služby,
ručné práce a dekoratívne predmety, módne odevy, čaje, cukrovinky, ale aj
sušienky pre domácich miláčikov.
V tradícii pokračujú aj JA firmy Sweets Made a ECO - DECOR, ktoré pracujú
v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia pod záštitou neziskovej organizácie
Junior Achievement Slovensko, n.o. v študijnom odbore Obchodná akadémia.
Od ostatných sa líšia najmä obsahom a charakterom svojej reálnej činnosti organizovanie spoločenských podujatí (študentský ples na SŠ), charitatívna
činnosť, realizácia obchodnej činnosti - prevádzkovanie školského bufetu a
veľmi zaujímavou ponukou vlastných výrobkov.

Zlaté pásmo - Sweets Made (SŠ Svidník)
Na celý priebeh súťažnej prehliadky dohliadalo prísne oko porotcov, ktorí
rozhodli o takomto umiestnení CF: Zlaté pásmo - Sweets Made (SŠ Svidník)
a Elit´s, (SSOŠ Giraltovce), Strieborné pásmo - P.A.W. (SSOŠ Košice),
PODKOVA (Ukrajina), HERBATKOWO (Poľsko) a Bronzové pásmo - PARADA
(Ukrajina), HANDMADE (Poľsko), World Adventure (SŠ Svidník),My Fly
(SŠ Svidník), ECO- DECOR (SŠ Svidník) a BioSvet (SSOŠ Giraltovce).
Porota udelila aj ďalšie ceny: najlepší reprezentant firmy - Iveta Zavodová
(Sweets Made SŠ Svidník), najzaujímavejší katalóg - PARADA (Ukrajina) a
najpútavejšia prezentácia - My Fly (SŠ Svidník).
Je to výnimočné, keď mladí ľudia si plnými dúškami užívajú mladosť a už
rozmýšľajú ako budovať vlastnú firmu.
Jana Drábová, Spojená škola vo Svidníku

Zlaté pásmo - Elit´s, (SSOŠ Giraltovce)

Účastníkov a hostí prehliadky privítala riaditeľka Spojenej školy Mária Makutová, taktiež predsedníčka hodnotiacej poroty mestská poslankyňa a šéfredaktorka týždenníka Podduklianske novinky Katarína Siváková a mladí podnikatelia sa pustili do obchodovania...
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V Základnej škole Komenského sa konal Bosákov deň
V závere februára sa v priestoroch Základnej školy Komenského
konal Bosákov deň 2019. Podujatie sa konalo v rámci projektu
„Rok 2019 - Rok Michala Bosáka“, americko-európskeho bankára
a mecenáša vzdelania pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia.
Nad celým projektom prevzal záštitu predseda vlády Slovenskej
republiky Peter Pellegrini.
Michal Bosák dňa 25. júna 1907 podpisoval USD bankovky ako jediný
Stredoeurópan. Jediný celosvetovo známy originál 10 USD, v júni 1999
spoločne ako rodina darovali Národnej banke Slovenska. Viac viď na www.
bosak.sk.
V júni v roku 1925 dal ako mecenáš vzdelania vybudovať v rodnej obci Okrúhle
prvú známu novostavbu Štátnej ľudovej školy na území Európy po prvej
svetovej vojne a daroval ju novovzniknutému Československému štátu.
Celá akcia bola súčasťou MINIprojektu „1O BOSAK DAYS CROSS
SLOVAKIA“, ktorý predstavuje v rámci roka Michala Bosáka realizáciu
seminárov o organizovaných súťažiach po všetkých samosprávnych krajoch
Slovenska. V rámci tohto projektu patrí Základná škola Komenského k desiatim
najaktívnejším školám Slovenskej republiky. Už v úvode akcie účastníkov
privítala pani riaditeľka Helena Lacová a následne sám
organizátor, prezident a zároveň moderátor Rudolf
Jozef Mario Bosak.
Celý projekt BOSAK DAY pozostáva z troch
nezávislých celkov: Bosáková škola pre učiteľov
slovenského jazyka základných a stredných škôl v
písaní esejí, Bosáková cena pre učiteľov ekonomických
predmetov stredných škôl a napokon Perokresba
Bosákovej školy pre učiteľov výtvarnej výchovy
základných škôl a základných umeleckých škôl.
Te n t o d e ň b o l a k ý m s i p o k r a č o v a n í m a
zosumarizovaním akýchsi analýz, resp. záverov
pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Slovenskej republiky.
Predchádzala mu školská
súťaž v písaní esejí žiakov
deviateho ročníka. Víťazkou
školského kola sa stala Lívia
Čeremugová, žiačka 9.a, ktorá
svojou esejou i v úvode akcie
zaujala zúčastnených. Sme
radi, že práve naša škola bola
spoluorganizátorom tohto
projektu. Odniesli sme si
množstvo nových informácií o
našom rodákovi z neďalekej
obce Okrúhle Michalovi Bosákovi
a nadviazali spoluprácu so
Spoločnosťou Michala Bosáka.
Poďakovanie taktiež patrí
všetkým zúčastneným.
(ak)

Lívia Čeremugová

Konali sa okresné kolá predmetových olympiád
Centrum voľného času vo Svidníku aj v roku 2019 nezaháľa.
Pokračuje v prípravách okresných kôl predmetových olympiád
a postupových súťaží pre žiakov základných škôl.
V mesiaci január sa žiaci základných škôl mali možnosť zúčastniť okresného
kola olympiády v Anglickom jazyku a okresného kola Matematickej olympiády.
V mesiaci február si žiaci preverili svoje vedomosti v okresnom kole
Geografickej olympiády a Dejepisnej olympiády. Víťazi na prvých priečkach
postupujú do krajského kola, kde budú reprezentovať náš okres, jednotlivé
základné školy a taktiež sami seba a svoje vedomosti získané v príslušných
predmetoch.
Účelom organizovania predmetových a postupových súťaží je povzbudzovať
a motivovať našu mládež k prospešnému využitiu voľného času. Otvoriť obzor
ich vedomosti a pomôcť im tak nájsť si svoje miesto v súčasne dynamicky sa
rozvíjajúcom živote. Víťazom srdečne blahoželáme.
Olympiáda v anglickom jazyku: kat. 1A: 1. D. Kudla, ZŠ Karpatská Svidník,
2. T. Hudák, ZŠ Budovateľská Giraltovce, 3. A. Gerberyová, ZŠ 8. mája
Svidník; kat.1B: 1. D. Lechman, ZŠ Kračúnovce, 2. M. Liháni, ZŠ Budovateľská
Giraltovce, 3. M. Berežňak, ZŠ Karpatská Svidník;
Matematická olympiáda: kat. Z5: 1. M. Čorba, ZŠ Kračúnovce, 2. S. Fečko,
CZŠ sv. Juraja; kat. Z9: 1. S. Vasičková, ZŠ Giraltovce, 2. F. Vorobel, Spojená
škola Svidník, 3. Z. Kačmárová, ZŠ Komenského Svidník;
Okresné kolo Geografickej olympiády: kat. E: 1. R. Harakaľ, ZŠ Karpatská
Svidník, 2. M Jalčaková, CZŠ sv. Juraja Svidník, 3. S. Vasičková, ZŠ
Giraltovce; kat. F: 1. Ema Mihaličová, CZŠ sv. Juraja Svidník; kat. G: 1. A.
Bača, ZŠ Karpatská Svidník, 2. J. Stronček, CZŠ sv. Juraja Svidník, 3. S.
Fečko, CZŠ sv. Juraja Svidník,
Okresné kolo Dejepisnej olympiády: kat. F: 1. Ľ Lukáčová, ZŠ Spojená
škola Svidník, kat. E: 1. K. Gulová, ZŠ Karpatská Svidník, 2. E. Mihaličová,
CZŠ sv. Juraja Svidník, 3. L. Surdeníková, ZŠ Spojená škola Svidník, kat.
D: 1. F. Vygoda, ZŠ Spojená škola Svidník, 2. M. Berežňák, ZŠ Karpatská
Svidník, 3. N. Čurpeková, ZŠ Komenského 307/22 Svidník, kat. C: 1. S.

Vasičková, ZŠ Budovateľská 164/4 Giraltovce, 2. V. Jančuvová, ZŠ Okrúhle,
3. M. Jalčaková, CZŠ sv. Juraja Svidník.
(cvč)
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Kto daroval krv?
V stredu 27. februára 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie
svidníckej nemocnice v rámci Valentínskej kvapky krvi darovať krv 30
bezpríspevkových darcov:
Emil Haninčík (36), Peter Novotňák (70), Erik Berežny (prvodarca), Lenka
Fečová (5), Milan Ferenc (50), David Ušala (14), Vlasta Hojdová (13), Marcel
Sakara (44), Peter Biroš (29), Mária Birošová (5), Mária Volčková (34), Peter
Volčko (41), Michal Basista (20), Miloš Viravec (6), Martin Štefanco (36),
Jaroslav Remeta (73), František Ličko (4), Gabriel Demjan (3), Lukáš Hudačin
(2), Michal Giba (49), Zuzana Zozuľaková (28), Rebeka Slivovičová (2),
Dominika Bačišinová (prvodarca), Jakub Kurej (prvodarca), Blanka Šaková
(prvodarca), Valéria Hudáková (39), Marek Darivčak (11), Ľubomír Jurečko
(3), Jozef Kurty (5), Anton Babuščák (16).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku
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Okresný úrad Svidník vyhlásil 2. výzvu na predkladanie projektov
financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku v roku 2019
4. marca 2019 zverejnil Okresný úrad Svidník (ďalej len „OÚ
SK“) na svojej webovej stránke
2. výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo
spolufinancovaných z regionálneho príspevku v roku 2019
(ďalej len „výzva“).
Prioritnými oblasťami a opatreniami
Akčného plánu rozvoja okresu Svidník
(ďalej len „AP“), v rámci ktorých môžu
oprávnení predkladatelia predkladať
svoje projekty na rok 2019, sú:
Prioritná oblasť B. Podnikanie a
viac pracovných miest: B.1 Podpora podnikania v pôdohospodárstve a
nadväzujúcich odvetviach (podpora
mladých, malých a stredných farmárov),
B.2 Podpora vzniku nových a existujúcich
podnikateľských subjektov v priemysle,
energetike, službách a cestovnom ruchu, B.3 Podpora vhodných lokalít pre
investorov, B.4 Podpora subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na podporu
lokálnej zamestnanosti, B.5 Vytvorenie
podmienok na podporu regionálnych
produktov
Prioritná oblasť C. Vzdelávanie,
flexibilita a kariéra: C.2 Podpora rozvoja kvalifikácie reagujúcej na potreby
trhu práce

Prioritná oblasť D. Moderné a dostupné verejné služby: D.1 Zlepšenie
dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti, D.2 Zvýšenie kapacít sociálnych
služieb, D.3 Dostupné sociálne bývanie,
D.4 Podpora aktivít v oblasti environmentálnej infraštruktúry, zhodnocovania
odpadov a verejných služieb
Podrobnejšie informácie k jednotlivým
prioritným oblastiam, opatreniam a
aktivitám sú dostupné v aktuálnej verzii
Akčného plánu rozvoja okresu Svidník
v znení dodatku č. 2, ktorý je zverejnený
na webovej stránke OÚ SK: www.minv.
sk/?akcny-plan-okresu-svidnik
Oprávnenými predkladateľmi projektov sú v zmysle Čl. I § 2 ods. 2 zákona č.
336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov nasledovné subjekty (ďalej
len „žiadateľ“): subjekty územnej spolupráce - regionálna rozvojová agentúra,
slovenská časť euroregiónu, európske
zoskupenie územnej spolupráce, občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
obec, vyšší územný celok; iné právnické
osoby a fyzické osoby - podnikatelia.
Žiadateľ predkladá projekt na predpísanom formulári žiadosti o poskytnutie
regionálneho príspevku (ďalej len
„žiadosť“) zverejnenom na webovej
stránke OÚ SK.

Úplne a správne vyplnený formulár
žiadosti zasiela žiadateľ v lehote uvedenej vo výzve:
a.) elektronicky podpísaný kvalifikovaným
elektronickým podpisom do elektronickej
schránky okresného úradu s označením
predmetu „Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2019“, alebo
prostredníctvom ústredného portálu
verejnej správy (www.slovensko.sk) ako
všeobecné podanie;
alebo b.) prostredníctvom poštovej
služby doporučene na adresu okresného
úradu uvedenú vo výzve s uvedením
identifikátora „Výzva02“ na obálke, alebo
osobne do podateľne okresného úradu.
V tomto prípade žiadateľ zároveň zašle
žiadosť v rovnakom termíne aj elektronickou poštou na adresu uvedenú vo výzve
okresného úradu. Pri doručení písomnej
formy žiadosti poštou rozhoduje dátum
poštovej pečiatky na obálke.
Žiadosti je možné podávať v termíne
od 4.3.2019 do 1.4.2019 (vrátane).
Žiadateľ má právo požiadať pri kompletizácii žiadosti o technickú podporu Centrum podpory regionálneho rozvoja
okresu Svidník (CPRROS, n.o.), ktoré
sídli vo Svidníku v budove Kina Dukla
na Ul. Sov. hrdinov 354, vchod z boku z
ľavej strany z ulice Bardejovskej. Bližšie
informácie o činnosti CPRROS, n.o. a
kontaktoch na zamestnancov nájdete na
webovej stránke www.okressvidnik.sk

Zároveň informujeme subjekty o
možnosti predkladať návrhy aktivít
pre realizáciu opatrení Akčného plánu
rozvoja okresu Svidník, ktoré nie sú
financované alebo spolufinancované
z regionálneho príspevku a ktorých
realizácia sa má začať v roku 2019.
Ide predovšetkým o systémové opatrenia
dôležité pre rozvoj okresu, pri ktorých je
potrebná súčinnosť z úrovne vyššieho
územného celku alebo orgánu ústrednej
štátnej správy. Návrhy aktivít sa taktiež
predkladajú na Okresný úrad Svidník
v termíne 04.3.2019 - 1.4.2019, bližšie
informácie a odkaz na formulár nájdete
vo výzve.
Doplňujúce informácie k výzve sa
nachádzajú v samotnom dokumente
výzvy, vhodné je preštudovať si aj Akčný
plán rozvoja okresu Svidník v aktuálnom
znení (v znení dodatku č. 2) a Schému na
podporu lokálnej zamestnanosti v znení
dodatku č. 1. Všetky potrebné dokumenty
sú zverejnené na stránke OÚ SK: www.
minv.sk/?akcny-plan-okresu-svidnik.
Informácie o procese podávania a registrácie jednotlivých žiadostí, ako aj o
predkladaní návrhov aktivít na rok 2019,
je možné získať u pracovníčky organizačného odboru OÚ Svidník: Bc. Ivana
Kosťová, tel.: 054 7863 135.
Autori: CPRROS, n.o.,
I. Kosťová,
Okresný úrad Svidník

Na bežkách za poslednýcm snehom
Deň, sobota ako každá iná, iba pre skalných milovníkov voľného pohybu na lyžiach v lone prírody
bol deň 2.3.2019 iný, lebo sa vybrali za posledným
snehom v rámci akcie 4. ročník zima v Nízkom Beskyde. Nezvyčajný bol už príchod do nástupného bodu
obce Driečna v Stropkovskom okrese. Pred obcou v
blízkosti penziónu Driečna nás vítalo stádo laní na čele
s mladým jeleňom. Nástupný bod vo výške cca 400
mnm bol východiskom pre zdolanie zamýšľanej trasy.
Krátkym stúpaním asi 500 m dosahujeme približne
hranicu 500 mnm a planinou v dĺžke 2,5 km kráčame
na bežkách otvorenou prírodou, iba severný vietor a
tvrdý zľadovatený sneh, výška od 20 do 40cm, znepríjemňujú krásne výhľady na rozmanitú zimnú oblohu a
prírodu. Opäť stúpame a dosahujeme hrebeň pohoria
a v jeho závere smerovník sedlo pod Beskydom
miestne známy ako Paňkova jama. Krátky oddych,
fotodokumentácia, zápis do návštevnej knihy a stúpame na štátnu hranicu. Navštevujeme skutočný vrchol
Beskyd, turisticky vyznačený je v nižšej nadmorskej
výške z dôvodu prístupovej cesty na štátnu hranicu,
mienime sa pokochať výhľadom na údolie Duklianskeho priesmyku, žiaľ, tento pohľad je už minulosťou,
štátna hranica je zarastená. Otáčame sa na najvyšší
bod okresu Stropkov na kótu Kút, ale po krátkom
hľadaní cesty mimo štátnej hranice konštatujeme, že
je to zbytočné plytvanie silami, nakoľko štátna hranica
je čim ďalej, tým viac neprechodná. Stáčame sa dolu z
hrebeňa na cyklotrasu, ktorou v dĺžke 3 km prichádzame do východiskového bodu. Žiaľ, posledných asi 1,5
km trasy nemajú nič spoločné s cyklotrasou, značeným
turistickým chodníkom, miesta chránenej prírody ani
so samotnou prírodou. Pre zainteresovaných, ako sú

zástupcovia štátnych lesov, ochrany prírody, Povodia Bodrogu a Hornádu, správy CHKO Východné
Karpaty, životného prostredia a možno aj polície
sú k dispozícii fotozábery. Organizátora akcie KST
Hory a Doliny Svidník okrem posledného úseku

trasy mrzí aj to, že viac účastníkov nemalo záujem zúčastniť
sa spomínanej akcie aj napriek propagácii, ako zo strany organizátora, tak zo strany Podduklianských noviniek. Káva a malé
pohostenie boli iba malou odmenou pre zúčastnených na danej
akcii, pobyt v lone prírody bol určite dôležitejší.
(as)
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EXTRALIGA MUŽOV / COP TRENČÍN - TJ SLÁVIA SVIDNÍK 1:3 (-19, -19, 23, -20)
V nadstavbovej časti o 5. - 10.
miesto v mužskej volejbalovej
extralige sa v uplynulú sobotu
darilo svidníckym volejbalistom. V Trenčíne bez najmenších problémov zvíťazili 3:0.
Zostava Svidníka: J. Hriňák,
Ščerba, Majcher, Pietrzak, Ciupa,
Matušovský, liberá S. Paňko a

Kalužný (Oleárnik, Markovič, R.
Vitko, Marjov, Šellong ).
Tréner Svidníčanov Peter Tholt
po zápase povedal:
„Celý týždeň sme dobre trénovali, ale tento zápas tak nevyzeral. V priebehu zápasu sme
trochu experimentovali, Trenčín
sa chytil a podal sympatický
výkon.“
V nedeľu dokončili 5. kolo sku-

piny 5.-10. zápasy COP Trenčín VKM Stará Ľubovňa a TJ Spartak
Myjava - TJ Slávia Svidník. Zápas
svidníckych volejbalistov sa skončil po uzávierke tohto vydania
našich novín.
Najbližšie sa volejbalisti Svidníka predstavia v sobotu 9. marca
na domácej palubovke a od 18.
hodiny privítajú Zvolen.
(pn, svf)

Úradná správa č. 20 zo dňa 28. februára 2019
SEKRETARIÁT:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že
výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK,
ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a
tlačivá OOFZ nájdu na stránke: www.
svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na
www.futbalnet.sk
OOFZ Svidník s hlbokým smútkom
oznamuje, že nás vo veku 63 rokov
navždy opustil člen Výkonného výboru Ondavského oblastného futbalového zväzu Svidník, bývalý hráč, tréner
a funkcionár TJ Topľan Lúčka Juraj
Kaňuch (*5.11.1955 - +24.2.2019).
Česť jeho pamiatke!
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že
z rozhodnutia VV OOFZ zo dňa
13.2.2019 sa uskutoční Riadna konferencia OOFZ Svidník 14.3.2019
(štvrtok) o 17.00 hod. vo Svidníku
v reštaurácii AB (budova MsÚ),

pozvánky členom konferencie budú
zaslané poštou.
Členovia Konferencie OOFZ: I.
Mackanin, I. Hric, F. Hurný, P. Gajdoš, V. lčisko, L. Košč, P. Kokolik,
M. Hospodár, J. Viravec, L. Bojčík,
J. Špirňák, R. Fatľa, M. Sakara, A.
Kožlej, P. Pališin, S. Baka, zástupca
FK: Lúčka, Gribov, Bukovce, ŠK Slovan Giraltovce.
VV OOFZ Svidník vyzýva FK OOFZ,
aby do 5.3.2019 nahlásili na sekretariát OOFZ návrhy na ocenenie členov
futbalového hnutia pri príležitosti
významných životných jubileí (50, 60,
70, 80 rokov).
KR a DZ OOFZ:
KR pozýva všetkých R a DZ na
zimný seminár rozhodcov a delegátov, ktorý sa uskutoční 17.3.2019 v
Penzióne Poľovníček v Stropkove.

Zraz frekventantov o 8:30 hod. Začiatok seminára od 9:00 hod. Účasť
na seminári je povinná.
KR zároveň pozýva na tento seminár nových uchádzačov o rozhodcovský dres.
Pridaj sa k nám a staň sa futbalovým
rozhodcom. Koho hľadáme: - chlapcov a dievčatá od 15 rokov, - pracovitých a zodpovedných športových
nadšencov. Čo získaš: - bezplatné
školenie, - možnosť kariérneho rastu, - finančné ohodnotenie. Kontakt:
0904 738 058.
Úradná správa OOFZ uverejnená v
okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať
všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.
futbalovekluby.sk OOFZ Svidník

Blíži sa turnaj TOP 32
Ondavský oblastný stolnotenisový zväz v spolupráci s
ŠŠK Centrál Svidník a Spojenou školou Svidník usporiada záverečný turnaj 32 najúspešnejších stolných tenistov
štartujúcich v medziokresnej piatej lige o „Putovný pohár
predsedu OOSTZ.“ Podujatie sa uskutoční 15.3.2019
(piatok) v telocvični Spojenej školy vo Svidníku. Prezentácia je od 16.00 do 16.30 hod. Priebeh turnaja: prvý
stupeň skupiny, druhý stupeň KO-systém. Právo štartu
dole menovaní tridsiati dvaja hráči s podmienkou, že
potvrdia svoju účasť do 12.3.2018 (utorok) do13.00hod.
predsedovi zväzu Kurečkovi na tel. č. 0905 977 842.
Po tomto termíne účasť pre týchto hráčov už bude na
turnaji nemožná, lebo budú oslovení dole menovaní

náhradníci.
Zoznam hráčov umiestnených do 32. miesta: J.Kosár,
Petrík, Antoš, Štefanco, Kurečko, Ľ. Kosár, Mikuš, Kostelník ( ŠŠK Centrál Svidník), Pašeň, M. Harvilko, Mulik
(STOP Olšavka), J. Bedruň, B. Bedruň, Malina, Polivčak
(STMK Stropkov), Fečko, J. Antoš, Štefanišin (Brusnica), Maroš Michalko, K. Cigán, Sabol, Ľ. Tomko, Lukáč,
Rozkoš, Vavrek (Lužany pri Topli), Maliňák Martin, Hrušč,
Kočiš, Gojdič (Staškovce), Goč ml. (V. Hrabovec), J. Baran,
Hrušč (Radoma), náhradníci nasledujúci po poradí:
Šafranko, Ľ. Antoš, Baláž, Kosť, Vasiľ, Bunda, Sl. Gdovin,
Čižmár, Pavlišin, M. Gdovin.
(ku)

HOKEJBAL
Svidníčania triumfovali

v Petržalke

Svidníckym extraligovým hokejbalistom sa v uplynulú sobotu darilo.
Merali dlhú cestu do hlavného mestu,
kde sa v Petržalke predstavili proti
Jokeritu a zaslúžene triumfovali. Po
prvej tretine viedli 3:1, v tej druhej
pridali ďalšie tri góly a v záverečnej
tretine ešte dva.
JOKERIT PETRŽALKA HBK LION SVIDNÍK 1:3
Góly Svidníka: Balogáč (Gulik,
Oščipovský), Štefkovič (Renčok), Stanislav (Renčok), Raschman (Sabol,
Štefan), Renčok (Raschman, Antal),
Štefan (Kostyšák), Raschman (Štefan, Oščipovský), Džupina (Štefan).
Zostava Svidníka: Vachna – Štefkovič, Kostyšák, Štefan, Balogáč,
Sabol, Kalis, Pankuch, Renčok, Gulik,
Raschman, Habovčík, Stanislav, Oščipovský, Džupina, Antal.
(hok)

Medziokresná súťaž družstiev
Predposledné kolo bolo na programe v piatej stolnotenisovej
lige, v ktorom sa viac darilo hosťom. Tí zvíťazili v troch stretnutiach zhodne 6:12. Pred posledným kolom je v boji o druhú
a tretiu priečku všetko otvorené. Meniť sa môže poradie aj od
siedmeho po desiate miesto.
Výsledky 17. kola:
STMK Stropkov B GS Vyšný Hrabovec 6:12
B.: Baláž 2; Polivčák, B. Bedruň po
1,5; J. Bedruň 1 - Goč, ml., Časár po
3,5; Kaňuk ml. 3; Kaňuk st. 2.
JMC Lužany pri Topli D ŠŠK Centrál Svidník C 6:12

B.: Rozkoš 2,5; Sl. Gdovin 2; Vavrek
1,5 - Kosár 4; Kostelník 3,5; Kurečko
3; Vasiľ 1,5.
TJ Radoma JMC Lužany pri Topli C 6:12
B.: Hrušč, Dančišin po 2,5; Pavlišin
1 - Tomko 4,5; Cigán 3; Sabol 2,5;
Maroš Michalko 2.

ŠM TJ Staškovce ŠŠK Centrál Svidník D 12:6
B.: Gojdič, Kurila po 3,5; Hrušč, Kočiš po 2,5 - Mikuš 3; Antoš, Lišivka,
Štefanco po 1.
STO Brusnica STOP Stropkov 15:3
B.: M. Antoš, Štefanišin po 4,5; Ľ.
Antoš 3,5; Fečko 2; J. Antoš 0,5 - Šafranko, M. Harvilko, Mulik po 1.
TABUĽKA
1. Lužany C 17 15 1 1 220: 86 48
2. Staškovce 17 12 1 4 184:122 42
3. Brusnica 17 11 2 4 185:121 41
4. Centrál C 17 11 2 4 176:130 41

5. Stropkov B 17 9 1 7 173:133 36
6. Stropkov A 17 6 4 7 136:170 33
7. Centrál D 17 5 0 12 135:171 27
8. Hrabovec 17 5 0 12 111:195 27
9. Radoma
17 3 0 14 110:196 23
10. Lužany D 17 2 1 14 100:206 22
V 18. kole v piatok 8. marca 2019
o 18. hodine sa stretnú:
GS Vyšný Hrabovec - TJ Radoma;
ŠŠK Centrál Svidník D - JMC Lužany pri Topli D; ŠŠK Centrál Svidník
C - STMK Stropkov B; JMC Lužany
pri Topli C - STO Brusnica; STOP
Stropkov - ŠM TJ Staškovce.
(ku)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE:
4. marca: Lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
5. marca: Lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch autobusovej stanice)
6. marca: Lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
7. marca: Lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
8. marca: Lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA
(MUDr. Pribulu 149; MUDr. Jánošík)
9. marca: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
10. marca: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA: 9. a 10. marca: MUDr. Anna Bobáková, Svidník - Komenskeho 77/31, tel.: 054/752 30 79. Stomatologické pohotovostné služby
sú v sobotu od 8.00 do 12.00 hod., v nedeľu a počas sviatkov od 9.00 do
11.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR: Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.:
Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 054/786 05 38.

Sväté omše, liturgie a zhromaždenia
Rímskokatolícky kostol
Svidník: Pondelok: 18.00 hod., Utorok: 18.00 hod., Streda: 6.30, 18.00 hod.,
Štvrtok: 6.30, 18.00 hod. (po sv. omši adorácia), Piatok: 6.30, 18.00 (za účasti
detí), Sobota: 8.00 hod., Domov dôchodcov 15.30 hod., Nemocnica 16.30 hod.,
Nedeľa: 8.00, 10.30, 18.00 hod., Mestisko: Streda: 16.30 hod., Piatok: 16.30
hod., Nedeľa: 9.15 hod.
Pravoslávny chrám
Nedeľnú večerňu slúži ten duchovný, ktorý má sv. liturgiu o 10.00 hod. Počas
týždňa: pondelok, utorok - sv. liturgia o 6.00 hod., Večerňa o 17.00 - slúži
prot. Pajkoš, streda, štvrtok, piatok, sobota - sv. liturgia o 6.00, Večerňa o
17.00 - slúži prot. Ján Sovič. Vo sviatky cez týždeň: sv. liturgia o 6.00 - prot.
Ján Pajkoš, Utreňa o 8.00, sv. liturgia o 9.30 - prot. Ján Sovič.
Gréckokatolícky chrám Svidník - mesto
Pondelok 4. marca - začiatok Štyridsiatnice - prísny pôst: 6.30 + Helena,
17.30 + Magdaléna, Ján, 18.15 Veľkopôstny moleben, Utorok 5. marca: 6.00
Kláštor sestier Baziliánok, 11.30 CZŠ, 12.00 * Martin, Marianna, Sára, 17.30
* Pavol, Miriam, Mia, Filip, Streda 6. marca: 17.30 * Anna, Marek, Monika,
Miro, Karolína, Renáta, Milan s rodinami VPD, 21.00 Polnočnica, Štvrtok 7.
marca: 6.30 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 + Tomáš, 16.45 Ruženec za
závislých, 17.30 + Mária, Ján, Ján, Mária, Karol, Helena, 18.15 Požehnanie
kňazmi, Piatok 8. marca: Krížová cesta - modlia sa mamičky, 17.30 + Ján,
Helena, Mária, Anna, Peter, Michal, Helena VPD, 18.15 Stretko mládeže v
pastoračke v cerkvi, 21.00 Polnočnica, Sobota 9. marca: 8.00 + Oľga, Juraj,
Eva, Michal, 14.00 eRko stretko detí v cerkvi, 16.30 Neo liturgia, 18.00 Chvály,
Nedeľa - 1. Nedeľa Veľkého Pôstu: 7.00 Svätý ruženec a 1. čas, 8.00 Za farské
spoločenstvo sl., 9.15 * CZŠ, 10.30 * Dária csl., 15.00 Krížová cesta, 17.30
* Jozef s rodinou sl.
Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná
Pondelok o 16.40 hod.: Veľkopôstny moleben; 17:00 Za zdravie a Božie
požehnanie pre Annu s rod., Utorok o 17.00 hod.: Za zdravie a Božie
požehnanie pre Petra a Helenu, Streda o 16.40 hod.: Veľkopôstny moleben;
o 17.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Janus rod. a Jaroslava s
rod., Štvrtok o 7.00 hod.: + Štefan, Piatok o 16.15 hod.: Krížová cesta; o 17.00
hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu s rod., Sobota o 7.00 hod.:
+ Klára, Nedeľa o 9.00 hod.: Za farnosť.
Sála Kráľovstva Jehovových svedkov
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konaj na Festivalovej ulici
2042 vo Svidníku takto: Štvrtok 7. marca o 18.00 hod.: Náš kresťanský život
a služba: - Rimanom 12-14 kap., - Čo znamená prejavovať kresťanskú lásku,
- - Rimanom 12:17-19 – Neodplácať sa zlým, keď nám niekto ublíži, - Čo som
sa z čítania Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?, o 19. hod.: Zborové
štúdium Biblie: Ježiš, odvážne sa zastával pravdy, Nedeľa 10. marca o 9.30
hod.: Verejná biblická prednáška: Ako sa vyrovnať s úzkostlivými životnými
starosťami, Hlavné myšlienky: - Dnešný svet je plný úzkosti, - Nesprávne snahy
o prekonanie úzkostlivých starostí, - Ako nám Boh pomáha vyrovnávať sa s
úzkostlivými starosťami, - Vyrovnávanie sa s úzkostlivými životnými starosťami
vedie k požehnaniam.

o d 4 . m a r c a 2 019
Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci
marec 2019 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku
s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

TRAVERS, P.L.:
Návrat Mary Poppins.
Praha, Egmont 2018. 92 s.
Príbeh nadväzuje na slávnu knižnú predlohu a film
o kúzelnej pestúnke Mary
Poppins. Detskí hrdinovia
Michael a Jane Banksovci už
vyrástli. Stále žijú v dome na
Čerešňovej ulici a Michael,
ktorý pracuje v rovnakej banke ako kedysi jeho otec, sám
vychováva tri deti. Rodinu
postihlo nešťastie a keď je
najhoršie, opäť sa u nich, ako
kedysi, objaví tajomná Mary
Poppins, ktorá im svojimi
kúzelnými schopnosťami
vnesie do života radosť a
šťastie.

MAKEBA, Miriam Zenzi (4.3.1932 - 9.11.2008)
Miriam Zenzi Makeba juhoafrická speváčka sa narodila 4.3.1932 v Johannesburgu. Slávnou sa stala v r. 1967. Väčšinou písala angažované piesne o
rasovej diskriminácii v Juhoafrickej republike a piesne o láske v duchu afrického folklóru. Po svojom spoluúčinkovaní v dokumentárnom filme zameranom
proti apartheidu Come Back Africa (1958) musela emigrovať. Jej veľkým
londýnskym úspechom bol jazzový muzikál King Kong. Neskôr sa venovala
sólovým koncertom, kde spievala tradičné ľudové piesne (Oogothwane;
Klicksong) a rockovú hudbu s jazzovými prvkami. Ako angažovaná bojovníčka
proti apartheidu bola guinejskou zvláštnou veľvyslankyňou pri OSN. Do Juhoafrickej republiky sa mohla vrátiť až v 90. rokoch po 30-ročnom exile.

BAJZA, Jozef Ignác (5.3.1755 - 1.12.1836)
Predstaviteľ osvietenskej literatúry. Študoval teológiu vo Viedni. Po vysviacke
za kňaza bol kaplánom v Ostrihome. Takmer dvadsať rokov pôsobil na fare
v Dolnom Kubíne. Tam vznikla podstatná časť jeho literárneho diela. Ako
prvý sa pokúsil ustáliť slovenský pravopis. Jeho najvýznamnejším dielom je
prvý slovenský román René mláďenca príhodi a skusenosťi. Je autorom diel
Slovenské dvojnásobné epigramata jednako-konco-hlasné a zvuko-mírné,
Kresťánské katolícké náboženstvo, Príkladi ze svatého Písma, Veselé učinki
a rečení. Známy je jeho hanopis Anti-Fándly. Ešte ako vyše osemdesiatročný
sa zaujímal o činnosť Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej a finančne
ju podporil, čo potvrdzuje, že nikdy neprestal mať záujem o národnobuditeľské
úsilia. Pochovaný je v Dóme sv. Martina v Bratislave.

Blondínka a bruneta idú autom tak neopatrne, že do seba vrazia.
Nahnevaná blondínka vyskočí z auta a hovorí:
- No jasné! Žena za volantom!

