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Krajského a mestského poslanca
Jána Vooka údajne
zadržali elitní policajti

SVIDNÍCKA LIKÉRKA
V AMSTERDAME

VOĽBY DO EURÓPSKEHO
PARLAMENTU
POD DROBNOHĽADOM
Permanentku v hodnote 6 €
na tri dni si môžete kúpiť
v redakcii týždenníka
Podduklianske novinky.
Vo vnútri aj program festivalu.
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Mesto Svidník získalo na opatrovateľskú službu 296 400 eur
20 opatrovateliek sa stará o 40 seniorov
V meste Svidník sa prikladá mimoriadna dôležitosť podpore
sociálne slabších obyvateľov a pomoci dôchodcom. V minulom
roku mesto poskytlo 39 jednorazových finančných výpomocí
vo výške 1 915 eur. Formou stravných lístkov sa pomohlo 183
seniorom v celkovej výške 9 621 eur.
Pri poskytovaní sociálnych služieb sa v prvom rade zameriavame na sociálne
najslabšie skupiny obyvateľstva t.j. rodiny s nezaopatrenými deťmi, zdravotne
postihnutých občanov a dôchodcov s nízkymi príjmami. Najväčší rozsah v
sociálnej oblasti však zaznamenávame pri poskytovaní opatrovateľskej služby.
Je to terénna sociálna práca poskytovaná priamo v domácnosti opatrovaného.
Od 1. januára 2019 do 28. februára 2021 sa realizuje projekt „Poskytnutie

opatrovateľskej služby v meste Svidník“.
V rámci tohto projektu mesto získa na výkon opatrovateľskej služby 296 400
eur. V súčasnej dobe sa staráme v priemere o 40 občanov nášho mesta a
túto činnosť zabezpečuje 20 opatrovateliek. „Som nesmierne rada, že vďaka
práci opatrovateliek dokážeme občanom odkázaným na iných život uľahčiť
a pomôcť zabezpečiť aspoň základné sociálne štandardy. Práca žien, ktoré
opatrujú je veľmi náročná fyzicky, ale aj psychicky. Opatrovateľky pomáhajú
pri bežných denných úkonoch, ktoré si zdravý človek ani neuvedomuje a sú
častokrát bútľavou vŕbou i hromozvodom a za túto prácu za minimálnu mzdu
im patrí obdiv a poďakovanie,“ povedala primátorka mesta Svidník Marcela
Ivančová.
Opatrovateľská činnosť sa v meste Svidník vykonáva max. 7,5 hod. denne
na základe odborného lekárskeho posudku opatrovaného a posúdenia odkázanosti a to priamo v teréne, doma u opatrovaného. Opatrovateľky pomáhajú
odkázaným občanom pri príprave jedla, so samotným jedením, hygienickými
úkonmi, starajú sa o životný priestor opatrovaného a pomáhajú mu zabezpečiť
aj úkony mimo domácnosti, ktoré bez pomoci nezvládnu. Opatrovaný prispieva
na túto činnosť sumou 1 eur na hodinu.
Sme radi, že máme možnosť poskytovať aj sociálnu službu formou Denného
centra pri Mestskom úrade pre seniorov a zdravotne postihnutých a intenzívne
podporujeme činnosť seniorov v Jednote dôchodcov a kresťanských seniorov.
Využívame inštitút osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevku k
dávke oprávnených osôb v priemere za rok pre 42 rodín, tiež sme príjemcom
štátnych dávok v priemere pre 8 rodín a rodinných prídavkov pre 30 rodín.
Osobitný príjemca ja výborný mechanizmus, ak sa dávky míňajú účinku a
občania nevedia správne hospodáriť. Touto formou pomôžeme občanovi, aby
sa nestával dlžníkom a naučíme ho premýšľať nad povinnosťami, ktoré má
voči rodine i sebe. Mesto Svidník je zároveň osobitným príjemcom rodinných
dávok pre deti, ktoré nedodržiavajú školskú dochádzku, takých je 6 - 8.
Kristína Tchirová, PR manažérka mesta Svidník

Svidníčania chcú detské ihrisko i parkourové prekážky
Participatívny rozpočet mesta Svidník je nástroj, ktorý umožňuje obyvateľom mesta Svidník s trvalým pobytom na území
mesta Svidník, starším ako 15 rokov, navrhnúť ako prideliť časť
výdavkov z rozpočtu mesta na realizovanie nápadov obyvateľov.
Pre účel participatívneho rozpočtu na rok 2019 mesto Svidník
vydelilo sumu 5 000 eur. Občania mali možnosť vyjadriť podporu
projektu na sociálnej sieti a urobilo tak 176 občanov.
Toto je poradie úspešnosti projektov: 1. Detské ihrisko, Ul. duklianska - 56
hlasov, 2. Parkourové ihrisko a oddychová zóna, Ul. karpatská - 35 hlasov,
3. Relaxačná zóna, GDH Svidník - 27 hlasov, 4. Z police do lavice, ZŠ mesta
Svidník - 18 hlasov, 5. Športový deň pre „Nižný Svidník“
- 15 hlasov, 6. Prvá pomoc cez rozprávky, lesopark - 14
hlasov, 7. Revitalizácia okolia obytných domov, Ul. Sov.
hrdinov - 11 hlasov.
Z participatívneho rozpočtu sú realizované aj komunitné záhrady v materských školách v meste Svidník.
Na tento účel im bolo poskytnutých 150 eur pre každú
škôlku. Komunitná záhradka v MŠ na Ul. gen. Svobodu
vznikla v apríli ako víťazný počin súťaže „Obrázku pre
primátorku“, ale keďže mesto chce podporiť vzdelávanie
detí v oblasti pestovania a vzťahu k prírode pridelené
sú finančné prostriedky aj ďalším dvom škôlkam. MŠ
na Ul. 8. mája sa rozhodla investovať do dažďovej záhrady a kompostoviska
a MŠ na ul. Ľ. Štúra si bude zveľaďovať ovocný sad pri svojej škôlke. Na 7
realizovateľných projektov bolo vyčlenených zvyšných 4 550 eur.
Tieto projekty spoločne požadovali 5 140 eur, preto po osobnej konzultácii
a s možnosťami mesta Svidník ako ušetriť na lavičkách a iných drobných
komponentoch sa podarí všetkých 7 projektov realizovať. „Mojou snahou po
nástupe do funkcie primátorky bolo rozhýbať mechanizmy, ktoré sú inde vo
svete už bežnou súčasťou riadenia samosprávy, ale u nás ešte neboli zave-

dené. Preto ma veľmi teší, že Participatívny rozpočet pre Svidník sa ujal a
my sa púšťame do realizácie prvých takýchto projektov. Veríme, že v ďalších
rokoch budeme môcť sumu pre participáciu občanov ešte zvyšovať a spoločne
docielime intenzívnejšie zveľaďovanie mesta,“ povedala primátorka mesta
Svidník Marcela Ivančová.
Mestský úrad bude kontaktovať žiadateľov, aby sa prebrali postupné kroky
realizácie a očakávame, že samí žiadatelia namotivujú svoje okolie k participácii na prácach k projektom. Práce by mali prebiehať v letných mesiacoch.
„Budem veľmi rada, keď myšlienka pridať ruku k dielu sa uchytí vo všetkých
projektoch a každý žiadateľ si nájde skupinu dobrovoľníkov, ktorí mu pomôžu.
Výsledkom nášho spoločného diela bude lepšie prostredie, spokojnosť občanov a dobré investované financie. Ďakujem všetkým 10 žiadateľom za ich
snahu pre mesto niečo spraviť a verím, že v ďalšom
ročníku projektov i prostriedkov bude ešte viac," uzavrela primátorka.
VEREJNÁ VÝZVA:
ADOPTUJ SI SVOJ KVETINÁČ
Mesto Svidník disponuje betónovými kvetináčmi,
ktoré sú rozmiestnené v uliciach mesta, ale aj ďalšími
uskladnenými. Kvetináče majú rôzne veľkosti a tvary a
mnohé sa míňajú svojmu účelu skrášľovať prostredie.
Občanov vyzývame, aby si na svoje adoptovali kvetináč
a dajte mu nový život.
Znenie výzvy: Ak viete o kvetináči, ktorý je blízko
vášho obydlia alebo inštitúcie a je spustnutý, napíšte nám ulicu a miesto a
my Vám ho pridelíme. Ak kvetináč nie je vo vašej blízkosti a chceli by ste mať
svoju kvetinkovú záhradku, komunitnú záhradku, svoje miesto pre pestovanie, napíšte nám ulicu a miesto a my Vám ho zveríme. Kvetináče budú po
adoptovaní monitorované, aby sme vedeli, či nepustnú ďalej. Aj adoptovanie
kvetináča je forma participácie a spoločne budeme mať naše mesto krajšie,
farebnejšie, upravenejšie.
Kristína Tchirová, PR manažérka mesta Svidník
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Slovenskí potravinári sa predstavili v Amsterdame,
medzi nimi aj svidnícka likérka VANAPO
Slovensko malo druhý rok po sebe zastúpenie na svetovom
veľtrhu privátnych značiek. Národnú expozíciu, ako aj významnú
časť nákladov vystavovateľov, hradí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Medzinárodný veľtrh je príležitosťou preniknúť do obchodných sietí v zahraničí. Slovenskí výrobcovia zamierili na svetovú obchodnú show v Amsterdame
s tým najlepším zo svojho portfólia. Slovenské džemy, syry, proteínové tyčinky,
čokolády, pralinky, vitamínové nápoje, pečivo, snacky, jogurty, nátierky a aj
prémiový alkohol mohla od utorka ochutnávať odborná verejnosť z celého
sveta. Ide už o tretí svetový veľtrh, ktorý v tomto roku slovenskí potravinári
absolvovali s podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(MPRV SR).
„Medzinárodný trh s privátnymi značkami je pre našich výrobcov mimoriadne
atraktívny. Dokazuje to fakt, že spomedzi všetkých potravinárskych veľtrhov
priťahuje práve PLMA v Amsterdame najviac slovenských vystavovateľov.
Na aktuálnom ročníku sa ich predviedlo celkovo 21, čo je fantastické číslo,”
podotkla vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Gabriela Matečná (SNS).
Špecifikum veľtrhu PLMA spočíva v tom, že nie je určený pre laickú, ale
odbornú verejnosť, ktorú tvoria maloobchodní i veľkoobchodní zástupcovia,
výkonní manažéri supermarketov, hypermarketov, lekární, diskontných
predajní, skladov, špecializovaných obchodov či cash&carry. Medzinárodná
obchodná show je unikátnou príležitosťou pre slovenských výrobcov, ktorí
majú ambíciu presadiť sa na zahraničných trhoch.
Na svetovom veľtrhu PLMA malo Slovensko zastúpenie druhý rok po sebe.
Vlani sa MPRV SR podarilo prerušiť dlhú 7-ročnú prestávku, počas ktorej
národná expozícia v Amsterdame chýbala. Pod národným stánkom sa tento
rok prezentovalo 16 slovenských spoločností, medzi ktorými nechýbala ani
svidnícka spoločnosť VANAPO. História likérky a ovocného liehovaru VANAPO, s.r.o. siaha až do roku 1993, kedy bola založená ako prvá neštátna
likérka na Slovensku. V pomerne krátkej dobe si získala stabilné miesto na
slovenskom trhu. Svoju činnosť orientuje najmä na oblasť výroby liehovín
širokého sortimentu. Po dobudovaní ovocného liehovaru spoločnosť svoju
pozornosť sústredila aj na tradičné pravé poctivé ovocné destiláty z prírodných produktov.
Súbežne s národnou expozíciou zorganizovalo MPRV SR podnikateľskú
misiu, do ktorej sa zapojilo 11 slovenských spoločností. Návšteva veľtrhu
pre nich predstavuje jedinečnú príležitosť zoznámiť sa s takýmto špecifickým
druhom veľtrhu, nazbierať inšpiráciu a aj obchodné kontakty.
Organizátorom veľtrhu je spoločnosť PLMA, ktorá zastupuje viac ako 4000
členských výrobcov na celom svete. Veľtrh sa skladá z vyše 3800 výstavných
stánkov z viac ako 110 krajín sveta a pokrýva nielen potravinársky, ale aj
nepotravinársky sortiment. 34. ročník veľtrhu prebiehal v Amsterdame od
21. do 22. mája 2019.
(pn)

Kedy postavia nové obchodné domy? Zahraničné cesty primátorky
V meste Svidník dlhodobo rezonuje téma výstavby obchodného domu Kaufland. Rovnako aj téma výstavby obchodného
centra na priestranstve po niekdajších rómskych bytovkách na
Goldbergerovej ulici.
V prípade obchodného domu Kauflad má stavebník zo strany mesta
všetky potrebné rozhodnutia a môže
začať realizovať svoj zámer. O tom,
že sa veci hýbu, hovorí aj realizácia pyrotechnického prieskumu na
mieste, kde obchodný dom Kaufland
vyrastie, teda v lokalite pri svidníckej
nemocnici.
Hovorkyňa mesta Svidník Kristína

Tchirová nás informovala aj o ďalšom
obchodnom dome. Stavba Retail
parku na Goldbergerovej ulici vo
Svidníku je zatiaľ v štádiu pripravovanej projektovej dokumentácie a
vydaného územného rozhodnutia.
Investor však doposiaľ nepožiadal
Stavebný úrad mesta Svidník o stavebné povolenie.
(pn)

Primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová bola od začiatku
svojho pôsobenia vo funkcii päťkrát na služobnej ceste mimo
Slovenska.
Prvú cestu absolvovala v januári na historicky prvé medzinárodné Fórum
Poľsko-Slovensko v Rzeszove, kde vystúpila v panelovej diskusii na tému
Dobiehajúce regióny - skúsenosti a výzvy (Catching - up regions). Ako nás
informovala hovorkyňa mesta Svidník Kristína Tchirová, ďalej to bola cesta do
mesta Krosno na stretnutie s primátorom mesta, zástupcom primátora mesta
a pracovníkmi úradu na tému projektovej spolupráce. Témou ďalšej pracovnej
cesty bolo prejednanie detailov projektu Interreg PL - SK na Spoločnom technickom sekretariáte v Krakove, súčasťou tejto pracovnej cesty bolo aj stretnutie
s primátorom mesta Krynica, ako možným projektovým partnerom. Tretia cesta
smerovala do mesta Jaroslav na medzinárodné fórum partnerov a súčasťou bolo
aj predĺženie memoranda o spolupráci, a štvrtá cesta bola pred dvomi týždňami
a to účasť na akcii v rámci projektu v meste Rzsesov.
(pn)
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Krajského a mestského poslanca Jána Vooka údajne zadržali elitní policajti
Poslanec v rukách polície. Bol jedným zo zadržaných počas
akcie s názvom Festival. Poslanec Prešovského samosprávneho
kraja a zároveň Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Ján Vook
skončil v rukách mužov zákona.
Minulý týždeň o tom na svojich stránkach informoval denník PLUS jeden
deň s tým, že Jána Vooka zadržali pri nedávnej rozsiahlej celoslovenskej
policajnej razii s krycím názvom Festival. Zásah bol na viacerých miestach

Slovenska, dôvodom boli podvody za 7 miliónov eur.
Vyše stovka elitných policajtov zasahovala v piatok 17. mája takmer vo
všetkých krajoch a na viacerých miestach Slovenska. Razie urobili v rodinných
domoch, bytoch či kanceláriách v Piešťanoch, Partizánskom, Bratislave, Žiline,
Svidníku, Novom Meste nad Váhom, Košiciach, Čadci, Stropkove a Michalovciach. Podľa denníka PLUS jeden deň sa vo Svidníku policajti zamerali na
dlhoročného nezávislého krajského a mestského poslanca Jána Vooka. „Bol
aj zadržaný, no napokon ho prepustili,“ napísal denník,
pre ktorý samotný Ján Vook informácie o zadržaní a prepustení nepoprel. „Prepáčte, môj advokát mi odporučil s
médiami zatiaľ nekomunikovať. Tak sa ospravedlňujem,
ale budem počúvať jeho rady,“ takto mal Ján Vook zareagovať na otázky denníka.
Pripomeňme, že v spomínaný piatok 17. mája Polícia
informovala o prebiehajúcej akcii na svojom profile na
sociálnej sieti. „Od skorého rána takmer vo všetkých krajoch (okrem Žilinského a Bystrického) zasahuje finančná
polícia. Ide o akciu s krycím názvom „Festival“, ktorej sa
zúčastnilo vyše 100 policajtov. Zadržali 14 osôb. Podozrivé sú zo závažnej ekonomickej trestnej činnosti.
Práve prebiehajú domové prehliadky a prehliadky iných
priestorov. Trestnou činnosťou mala byť spôsobená
škoda až vo výške 7 miliónov eur. Bližšie informácie
poskytneme po procesných úkonoch,“ napísali policajti,
no zatiaľ žiadne bližšie informácie neposkytli.
Dodajme ešte, že medzi zadržanými a neskôr prepustenými bol aj hlavný organizátor známeho slovenského
festivalu TOPFEST.
(pn)
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Nepoužité hlasovacie lístky poslúžia deťom
Nepoužité hlasovacie lístky z nedávnych eurovolieb môžu skončiť v školách a v škôlkach. Z obrovského počtu kandidujúcich
strán môžu mať napokon najväčšiu radosť zrejme deti.

Každé jedno mesto či obec musí teraz nepoužité hlasovacie lístky skladovať,
nie však natrvalo. Hovorca Ministerstva vnútra SR Petar Lazarov informoval,
že nepoužité hlasovacie lístky a obálky musia obce skladovať do 30. júna.
Po tomto termíne ich je potrebné zlikvidovať. Likvidácia však neznamená, že
sa z nich stane odpad.
Potvrdil to napríklad starosta Kružlovej Adrián Gužo. „Skartovať nepoužité
hlasovacie lístky určite nebudeme. Zadné strany sú čisté, naše deti i dôchodcovia to určite využijú pri svojej činnostiach,“ povedal Adrián Gužo
a riaditeľka Materskej školy v Kružlovej Ivana Bačovčinová dodala: „Napríklad
pri kreslení, skladaní, strihaní a určite by ich bola škoda dať do zberu.“
Pozitívne na to, že nepoužité hlasovacie lístky môžu skončiť v školách či v
škôlkach, zareagovala riaditeľka Základnej školy v Kružlovej Oľga Krištofová.
„Kresliaceho materiálu v školách je veľmi málo a ja som bola tiež členkou
okrskovej volebnej komisie vo Svidníku a keď som zistila, koľko takých
papierov ide do odpadu, až ma srdce bolelo.“ Hovorca Ministerstva vnútra
SR Petar Lazarov k tomu ešte dodal: „Nepoužité hlasovacie lístky nemusia
byť zlikvidované obcami na základe vyraďovacieho konania, môžu byť
vyradené aj napríklad podarovaním škôlkam a podobne.“
(ps)

Hasiči zasahovali pri cvičnom požiari autobusu
Taktické cvičenie v areáli SAD vo Svidníku mali v uplynulú
stredu ráno svidnícki hasiči. Ako nás informoval riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a Záchranného zboru vo Svidníku
Viktor Hriseňko, išlo o simulovaný zásah hasičov pri požiari v
priestoroch garáže, kde začal horieť autobus.
Pri požiari sa mal splodinami nadýchať jeden zo zamestnancov SAD, ktorého
hasiči vyviedli na čerstvý vzduch a požiar autobusu uhasili. Do taktického cvičenia svidníckych profesionálnych hasičov sa zapojili aj členovia Dobrovoľného
hasičského zboru vo Svidníku a cieľom bolo precvičiť nielen samotný zásah,
ale aj vzájomnú súčinnosť profesionálnych a dobrovoľných hasičov.
(ps)

Ktoré chodníky a cesty chcú opraviť v tomto a ktoré v budúcom roku?
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy a životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve vo Svidníku na svojom zasadnutí 20. mája schválila harmonogram rekonštrukcie a výstavby
chodníkov a miestnych komunikácií.
Členovia komisie sa za účasti primátorky Marcely Ivančovej, prednostu
Mestského úradu Miroslava Nováka a
vedúceho Odboru výstavby, dopravy a
životného prostredia Mestského úradu vo
Svidníku Karola Richvalského zaoberali
určením priorít výstavby (rekonštrukcií)
chodníkov a miestnych komunikácií.
Komisii bol podľa zápisnice zverejnenej
na webovej stránke mesta predložený
zoznam, ktorý bol vytvorený na základe
požiadaviek občanov a organizácií s
predpokladanými cenami. Karol Richvalský ako vedúci príslušného odboru vysvetlil situáciu, ktoré chodníky potrebujú
čo najskôr opraviť. Následne komisia
určila priority na rok 2019 takto, ako sú
uvedené v zápisnici z jej zasadnutia:
1. Nemocnica arm. gen. L. Svobodu havarijný stav príjazdovej cesty na Ul.
MUDr. Pribulu - po rampu (chodník 88
m2 - 8 800 €, cesta 264 m2 - 26 400 €
+ 2 kanal. vpúšte vymeniť), 2. Športová
hala (Blanár) - rozšírenie a rekonštrukcia
príjazdovej komunikácie k športovej hale
- pôvodná cesta 70,0x3,5 rozšíriť min. 1

m po oporný múrik 70,0x4,0 = 280,0 m2 28 000 €, 3. Ul. Sov. hrdinov 432/34 / SPŠ
- oprava chodníka (chodník za daždivého
počasia je utopený) - chodník od b.j. po
SPŠ 84 m2 - 8 400 €, od SPŠ po chodník
Ul. Sov. hrdinov 120 m2 - 12 000 € rekonštrukcia + obrubníky, 4. Ul. Nábrežná
oprava a vyasfaltovanie chodníka - od b.j.
po parkovisko Panelová cesta + 2 rady

betónové tvárnice Prístupová cesta 116
m2 - 11 600 €, 5. Ul. Duklianska (Bytové
družstvo, Svidník) chodník, cesta na Ul.
Duklianska blok J Celková rekonštrukcia
ako pri ostatných dvoch blokoch - 60 000
€. Celkovo sa na základe zápisnice zo
zasadnutia Komisie výstavby, územného
rozvoja, dopravy a životného prostredia
pri Mestskom zastupiteľstve vo Svidníku

počíta so sumou 155 550 €, no ide o
predpokladanú sumu.
Členovia spomínanej komisie schválili
aj investičné akcie na rok 2020, ktoré vyžadujú projektovú prípravu v tomto roku
2019: 1. SVB E 18 (bytový dom oproti
OD Profit) - komunikácia a parkoviská
- 44 705 €, 2. Ul. Sov. hrdinov (oproti
ČS Slovnaft) - dostavba chodníka - 9
000 €, 3. SVB Náš domov, Čsl. armády
363 - rozšírenie parkoviska 150 m2 - 15
000 €.
(ps)

Regionálny rozvoj stále bez vlastného odboru i vedúceho
Vedúceho Odboru regionálneho rozvoja sa svidnícky
Mestský úrad zrejme tak skoro nedočká. Ani druhé výberové
konanie na obsadenie tohto miesta totiž nebolo úspešné.
„Uchádzač na pozíciu vedúceho odboru regionálneho
rozvoja nebol úspešný, na túto pozíciu sa nateraz nebude vyhlasovať nové výberové konanie,“ konštatovala
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová a meno
neúspešného uchádzača nám neposkytla.
Faktom ale je, že na Mestskom úrade vo Svidníku stále
prebiehajú personálne zmeny alebo inak povedané, zmeny
organizačného poriadku. „Referát regionálneho rozvoja je
zaradený pod jeden z novovytvorených organizačných
útvarov, viac informácií v priebehu budúceho týždňa,“
toľko nám napísala Kristína Tchirová. Podľa dostupných

informácií však na Mestskom úrade opäť vznikne pozícia
riaditeľa, resp. riaditeľky Kancelárie primátorky, čo nám
Kristína Tchirová potvrdila už skôr. Táto pozícia však podľa
nej nebude v tom klasickom ponímaní funkcie riaditeľa či
riaditeľky kancelárie primátorky, ale bude mať širší záber.
Podľa našich informácií riaditeľkou Kancelárie primátorky
Svidníka má byť Erika Červená, ktorá ešte aj minulý týždeň
vykonávala funkciu poverenej vedením Odboru školstva, kultúry, mládeže a športu. Tento odbor by po novom mal takisto
patri pod kanceláriu primátorky a vylúčené nie je, že pod ňu
bude patriť aj už spomínaný referát regionálneho rozvoja. V
každom prípade všetko bude jasné v priebehu tohto týždňa.
Tvrdíme to na základe skôr spomínaných informácií od PR
manažérky mesta Svidník Kristíny Tchirovej.
(ps)
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VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU POD DROBNOHĽADOM

Ako sme volili v obciach okresu Svidník?
Publikujeme názov obce, počet zapísaných voličov a počet voličov, ktorí
prišli k volebným urnám. Nasleduje
poradie politických strán podľa počtu
získaných hlasov.
BELEJOVCE:
25/7, 28 %; SNS 2, SME-RODINA,
KDH, MOST-HÍD, PD, Koalícia KSS
a VZDOR po 1.
BEŇADIKOVCE:
166/41, 24,69 %; SMER-SD 10, ĽSNaše Slovensko 9, KDH 6, MOSTHÍD a Koalícia PS a SPOLU po 4,
KDŽP a Koalícia KSS a VZDOR po
2. Doma dobre 1
BODRUŽAL:
53/22, 41,50 %; MOST-HÍD 8, SMERSD, KDŽP a Koalícia PS a SPOLU po
2, ĽS-Naše Slovensko, SME RODINA, HLAS ĽUDU a DOPRAVA po 1
CERNINA:
454/94, 20,70 %; SMER-SD 24, SNS
21, KDŽP 11, MOST-HÍD 8, ĽS-Naše
Slovensko a Koalícia PS a SPOLU po
6, KDH 4, SME RODINA 2
CIGLA:
67/38, 56,71 %; MOST-HÍD 20,
SMER-SD a SNS po 4, ĽS-Naše Slovensko 3, Koalícia KSS a VZDOR 2,
SME RODINA, HLAS ĽUDU, Koalícia
PS a SPOLU po 1
DLHOŇA:
64/11, 17,18 %; SMER-SD 4, MOSTHÍD 2, ĽS-Naše Slovensko, HLAS
ĽUDU, Doma dobre, Koalícia KSS a
VZDOR, DS po 1
DOBROSLAVA:
41/14, 34,14 %; Koalícia PS a SPOLU
3, SMER-SD, SNS a KDH po 2, SMERODINA, HLAS ĽUDU, MOST-HÍD a
Doma dobre po 1
DUBOVÁ:
182/61, 33,51 %; SMER-SD 26,
MOST-HÍD 10, SNS 9, ĽS-Naše Slovensko 4, Doma dobre 3, SaS a Koalícia PS a SPOLU po 2, OĽANO 1
DUKOVCE:
223/82, 36,77 %; MOST-HÍD 46,
SMER-SD 8, OĽANO 5, KDH 4, ĽSNaše Slovensko, SNS, Doma dobre
a Koalícia PS a SPOLU po 3
FIJAŠ:
119/42, 35,29 %; SMER-SD 17, KDH
11, ĽS-Naše Slovensko a Národná
koalícia po 3, SME RODINA, MOSTHÍD a Koalícia PS a SPOLU po 2,
SNS 1
HAVRANEC:
19/14, 73,68 %; MOST-HÍD 3, SMERSD a SaS po 2, KDŽP, HLAS ĽUDU,
Doma dobre, Koalícia KSS a VZDOR
a Koalícia PS a SPOLU po 1
HRABOVČÍK:
261/69, 26,43 %; SMER-SD 25, SNS
10, MOST-HÍD 7, ĽS-Naše Slovensko 6, KDŽP a KAH po 3, OĽANO a

KDH po 2
HUNKOVCE:
269/45, 16,72 %; OĽANO a Koalícia PS a SPOLU po 7, SMER-SD
6, MOST-HÍD 5, SaS 4, ĽS-Naše
Slovensko a SME RODINA po 3,
KDŽP 2
JURKOVA VOĽA:
72/14, 19,44 %; SMER-SD 5, SME
RODINA a SaS po 2, KDŽP, ĽS-Naše
Slovensko, KDH, MOST-HÍD a Národná koalícia po 1
KALNIŠTE:
417/89, 21,34 %; KDH 33, SMERSD 12, ĽS-Naše Slovensko 7, KDŽP,
SME RODINA a MOST-HÍD po 6,
DOPRAVA 4, SNS 2

8, KDŽP a SNS po 7, SaS 5
KRAJNÁ BYSTRÁ:
306/79, 25,81 %; MOST-HÍD 51, SNS
10, OĽANO 4, ĽS-Naše Slovensko 3,
Kresťanská únia 2, SMER-SD, KAH
a SME RODINA po 1
KRAJNÁ POĽANA:
165/53, 32,12 %; MOST-HÍD 16,
SMER-SD 7, ĽS-Naše Slovensko 6,
SNS 3, KDŽP, OĽANO, KDH a Kresťanská únia po 2
KRAJNÁ PORÚBKA:
44/12, 27,27 %; SMER-SD a Národná
koalícia po 3, SNS, HLAS ĽUDU,
KDH, MOST-HÍD, Doma dobre a
Kresťanská únia po 1
KRAJNÉ ČIERNO:

KAPIŠOVÁ:
344/71, 20,63 %; MOST-HÍD 16,
SMER-SD 12, KDH 8, OĽNO 7,
KDŽP, ĽS-Naše Slovensko a Koalícia PS a SPOLU po 5, Kresťanská
únia 3
KEČKOVCE:
187/64, 34,22 %; MOST-HÍD 24,
SMER-SD 19, OĽANO 4, ĽS-Naše
Slovensko 3, KDŽP a Koalícia PS a
SPOLU po 2, SNS a SME RODINA
po 1
KOBYLNICE:
88/34, 38,63 %; MOST-HÍD 10,
SMER-SD 9, ĽS-Naše Slovensko a
SME RODINA po 4, SNS, OĽANO,
SaS a Kresťanská únia po 1
KOREJOVCE:
68/30, 44,11 %; MOST-HÍD 8, KDŽP
a SNS po 4, Koalícia KSS a VZDOR,
SNS, Koalícia PS a SPOLU po 2,
SMER-SD a KAH po 1
KRAČÚNOVCE:
969/215, 22,18 %, Kresťanská únia
67, KDH 53, SMER-SD 25, ĽS-Naše
Slovensko 17, Koalícia PS a SPOLU

70/33, 47,14 %; MOST-HÍD 11,
SMER-SD 7, Koalícia PS a SPOLU
3, KDŽP, ĽS-Naše Slovensko, SNS,
SME RODINA a SP po 1
KRUŽLOVÁ:
486/168, 34,56 %; MOST-HÍD 84,
SNS 42, SMER-SD 12, OĽANO
10, ĽS-Naše Slovensko a KAH po
3, Kresťanská únia a Koalícia PS a
SPOLU po 2
KUKOVÁ:
587/118, 20,10 %; SMER-SD 25, Koalícia PS a SPOLU 19, KDH 15, Kresťanská únia 12, DOPRAVA 11, SNS a
SaS po 5, ĽS-Naše Slovensko 4
KURIMKA:
317/81, 25,55 %; SMER-SD 28, SNS
11, MOST-HÍD 9, Národná koalícia
5, SME RODINA a KDH po 4, SaS a
Kresťanská únia po 3
LADOMIROVÁ:
751/109, 14,51 %; ĽS-Naše Slovensko 25, MOST-HÍD 24, SMER-SD
16, OĽANO 9, SNS, SME RODINA a
Koalícia PS a SPOLU po 6, Národná
koalícia 4

LÚČKA:
426/102, 23,94 %; KDH 48, ĽS-Naše
Slovensko 11, SMER-SD 8, MOSTHÍD 7, OĽANO a Koalícia PS a SPOLU po 5, SNS 4, Kresťanská únia 3
LUŽANY PRI TOPLI:
206/68, 33,00 %; SMER-SD 22,
Koalícia PS a SPOLU 10, DOPRAVA a Kresťanská únia po 6, SNS 5,
Doma dobre a SaS po 3, ĽS-Naše
Slovensko 2
MATOVCE:
108/39, 36,11 %; SNS a Kresťanská
únia po 8, ĽS-Naše Slovensko 7,
KDŽP 6, SMER-SD 3, MOST-HÍD 2,
DOPRAVA a KDH po 1
MEDVEDIE:
51/28, 54,90 %; MOST-HÍD 9, SMERSD 7, DOPRAVA a Koalícia PS a
SPOLU po 2, KDŽP, SNS, OĽANO
a KDH po 1
MESTISKO:
387/110, 28,42 %; SMER-SD 26,
KDH a MOST-HÍD po 17, SNS 13,
ĽS-Naše Slovensko 11, Kresťanská
únia a Koalícia PS a SPOLU po 5,
SaS 4
MIČAKOVCE:
116/46, 39,65 %; MOST-HÍD 17, ĽSNaše Slovensko 13, SNS 5, DOPRAVA 3, Kresťanská únia 2, SMER-SD,
OĽANO a PD po 1
MIROĽA:
61/32, 52,45 %; MOST-HÍD 10,
SMER-SD 8, ĽS-Naše Slovensko
3, Koalícia KSS a VZDOR, Národná
koalícia po 2, SNS, SME RODINA a
OĽANO po 1
MLYNÁROVCE:
182/83, 45,60 %; SMER-SD 37, ĽSNaše Slovensko 10, SME RODINA 6,
SNS a Národná koalícia po 5, MOSTHÍD 4, KDŽP a KDH po 3
NIŽNÁ JEDĽOVÁ:
88/38, 43,18 %; ĽS-Naše Slovensko
8, SMER-SD a SNS po 4, KDH,
MOST-HÍD, SaS a Kresťanská únia
po 3, Koalícia PS a SPOLU 2
NIŽNÁ PISANÁ:
78/31, 39,74 %; MOST-HÍD 11,
SMER-SD a ĽS-Naše Slovensko po
4, KDŽP a SNS po 3, SME RODINA,
SaS a Kresťanská únia po 1
NIŽNÝ KOMÁRNIK:
122/27, 22,13 %; SMER-SD 8, KDŽP,
ĽS-Naše Slovensko a MOST-HÍD po
3, SNS 2, KAH, SKS a Koalícia KSS
a VZDOR po 1
NIŽNÝ MIROŠOV:
211/61, 28,90 %; MOST-HÍD 34, ĽSNaše Slovensko 10, KDŽP 7, SMERSD 5, KAH, SaS, Kresťanská únia a
Koalícia PS a SPOLU po 1
NIŽNÝ ORLÍK:
257/86, 33,46 %; MOST-HÍD 19, SNS
17, SMER-SD 15, ĽS-Naše Sloven-
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sko 6, SME RODINA, SaS a Koalícia
PS a SPOLU po 5, KDŽP: 4
NOVÁ POLIANKA:
55/19, 34,54 %; SNS 4, SMER-SD 3,
ĽS-Naše Slovensko, SME RODINA a
Doma dobre po 2, KDŽP, OĽANO a
DOPRAVA po 1
OKRÚHLE:
493/80, 16,22 %; SMER-SD 14, ĽSNaše Slovensko 13, KDH a Koalícia
PS a SPOLU po 12, MOST-HÍD 6,
KDŽP a SME RODINA po 5, OĽANO 4
PRÍKRA:
19/15, 78,94 %; MOST-HÍD 5, SME
RODINA 3, SNS 2, KDH, SZS, Koalícia KSS a VZDOR, SaS a Národná
koalícia po 1
PSTRINÁ:
61/27, 44,26 %; SMER-SD 6, MOSTHÍD 5, SME RODINA a SaS po 3,
Kresťanská únia a Koalícia PS a
SPOLU po 2, OĽANO a HLAS ĽUDU
po 1
RADOMA:
341/68, 19,94 %; SMER-SD 11, ĽSNaše Slovensko 8, SME RODINA 6,
Koalícia PS a SPOLU 5, OĽANO 4,
KDH, SaS a Národná koalícia po 3
RAKOVČÍK:
135/46, 34,07 %; SMER-SD 14,
MOST-HÍD 10, KDŽP, SME RODINA
a DS po 3, ĽS-Naše Slovensko, SNS

a OĽANO po 2
ROVNÉ:
401/62, 15,46 %; SMER-SD 12, OĽANO 7, SNS a Koalícia PS a SPOLU po
6, ĽS-Naše Slovensko a MOST-HÍD
po 5, KDŽP a SME RODINA po 2
ROZTOKY:
283/62, 21,90 %; MOST-HÍD 24, SNS
17, SMER-SD 8, OĽANO 6, KDŽP,
SME RODINA, SRK a SĽS po 1
SOBOŠ:
128/56, 43,75 %; SMER-SD 24, Národná koalícia 9, ĽS-Naše Slovensko
6, OĽANO 5, KAH, SME RODINA,
SaS a Koalícia PS a SPOLU po 2
STROČÍN:
414/85, 20,53 %; DS 14, KDŽP 12,
MOST-HÍD 11, OĽANO 9, SMER-SD
a SNS po 8, Kresťanská únia 6, ĽSNaše Slovensko 4
SVIDNIČKA:
129/44, 34,10 %; SNS 7, ĽS-Naše
Slovensko, MOST-HÍD a Kresťanská
únia po 6, SMER-SD a Koalícia PS a
SPOLU po 3, KDH 2, KDŽP 1
ŠARBOV:
19/11, 57,89 %; SMER-SD 4, DOPRAVA 2, ĽS-Naše Slovensko, SME
RODINA, MOST-HÍD, SKS, a SaS
po 1
ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK:
231/69, 29,87 %; MOST-HÍD 26,
SMER-SD 13, ĽS-Naše Slovensko 7,

KDŽP 5, Kresťanská únia 4, OĽANO
a SaS po 3, KDH 2
ŠEMETKOVCE:
79/19, 24,05 %; MOST-HÍD 5, SNS 4,
SMER-SD 3, KDŽP, DOPRAVA, KDH,
Koalícia KSS a VZDOR, NAJ po 1
ŠTEFUROV:
98/22, 22,44 %; MOST-HÍD 9, SMERSD 5, ĽS-Naše Slovensko, KDH a
Národná koalícia po 2, STAN a Doma
dobre po 1
VAGRINEC:
95/38, 40,00 %; MOST-HÍD 11,
SMER-SD a KDH po 4, Koalícia KSS
a VZDOR a Koalícia PS a SPOLU po
3, ĽS-Naše Slovensko, SNS a HLAS
ĽUDU po 2
VALKOVCE:
178/34, 19,10 %; SMER-SD, ĽSNaše Slovensko a MOST-HÍD po 6,
KDŽP, SNS, KDH a Národná koalícia
po 3, Doma dobre 2
VÁPENÍK:
38/16, 42,10 %; SMER-SD 4, MOSTHÍD a Doma dobre po 3, Koalícia PS a
SPOLU 2, ĽS-Naše Slovensko, SME
RODINA, Koalícia KSS a VZDOR,
SaS po 1
VYŠNÁ JEDĽOVÁ:
158/60, 37,97 %; MOST-HÍD 17,
SMER-SD 12, ĽS-Naše Slovensko 8,
SNS 7, Doma dobre 3, KDŽP, Koalícia
KSS a VZDOR, DS po 2

VYŠNÁ PISANÁ:
68/25, 36,76 %; SNS 5, SME-RODINA 4, SMER-SD 3, ĽS-Naše Slovensko a Koalícia PS a SPOLU po 2,
KAH, SZS a MOST-HÍD po 1
VYŠNÝ KOMÁRNIK:
63/24, 38,09 %; SMER-SD 5, KDH
4, SNS a MOST-HÍD po 3, ĽS-Naše
Slovensko 2, SME RODINA, HLAS
ĽUDU a DOPRAVA po 1
VYŠNÝ MIROŠOV:
468/103, 22,00 %; MOST-HÍD 43,
OĽANO 12, SMER-SD 8, SNS a SaS
po 6, SP a Koalícia PS a SPOLU po
4, SME RODINA 3
VYŠNÝ ORLÍK:
322/73, 22,67 %; SMER-SD 19, ĽSNaše Slovensko 13, SNS, MOST-HÍD
a Koalícia PS a SPOLU po 7, Kresťanská únia 5, KAH 3, KDŽP 2
ŽELEZNÍK:
377/74, 19,62 %; SMER-SD 17, KDH
10, Koalícia PS a SPOLU, Národná
koalícia po 6, OĽANO a MOST-HÍD
po 5, SNS a DOPRAVA po 4
ŽELMANOVCE:
273/51, 18,68 %; SMER-SD 11, ĽSNaše Slovensko 8, KDH 7, MOST-HÍD
5, OĽANO 4, SNS a Národná koalícia
po 3, Koalícia PS a SPOLU 2
(ps)
ZDROJ: www.volbysr.sk

VYSVETLENIE SKRATIEK: KDŽP - Kresťanská demokracia - život a prosperita, STAN - Starostovia a nezávislí kandidáti, PD - Priama demokracia, SKS - Slovenská
konzervatívna strana, SRK - Strana rómskej koalície, SĽS - Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, SP - Strana práce, DS - Demkokratická strana, SZS - Strana
zelených Slovenska, KAH - KOREKTÚRA - Andy Hryc, STS - Strana tolerancie a spolunažívania,

Kto vyhral eurovoľby v okrese Svidník a v mestách Svidník a Giraltovce?
Koľko hlasov získali Michal Goriščák, Ján Holodňák a Vladislav Kačmár?
Voľby do Európskeho parlamentu v okrese Svidník vyhrala strana SMER-SD, ktorá získala 1 130
hlasov. Druhá skončila strana MOST-HÍD so ziskom 976 hlasov, tretia Slovenská národná strana s 535
hlasmi, štvrtá Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko s 520 hlasmi, piate Kresťansko-demokratické
hnutie s 501 hlasmi a šiesta koalícia Progresívne Slovensko/SPOLU s 392 hlasmi. Percentuálna účasť
voličov v okrese Svidník dosiahla 22,57 %, keď z 26 001 oprávnených voličov prišlo k volebným urnám
5 870 voličov.
Ani jeden z kandidátov z okresu
Svidník sa do europarlamentu nedostal.
Viceprimátor Svidníka a zároveň
riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Bardejove Michal Goriščák
kandidoval zo 4. miesta na kandidátke
strany MOST-HÍD. Tá sa do europarlamentu nedostala vôbec, pričom
Michal Goriščák získal celkovo 2 580
prednostných hlasov, teda krúžkov.
Z toho v Prešovskom kraji získal 2
265 prednostných hlasov, z toho v
samotnom okrese Svidník 950 a z
toho v samotnom meste Svidník 222
hlasov. V okrese Svidník tak Michal
Goriščák získal len o 26 prednostných
hlasov menej, než bol celkový počet

hlasov pre stranu MOST-HÍD a v
samotnom meste získal dokonca len
o jeden prednostný hlas menej než
bol zisk strany.
Bývalý primátor Svidníka Ján Holodňák kandidoval z 11. miesta za
SNS, ktorá sa do europarlamentu
takisto nedostala. Ján Holodňák
získal celkovo 1 133 prednostných
hlasov, z toho v Prešovskom kraji
783, z toho v okrese Svidník 323 a z
toho v samotnom meste Svidník 131
prednostných hlasov.
Predseda Občianskeho združenia
Spojme srdcia pre zdravie Vladislav
Kačmár kandidoval z 12. miesta
za Demokratickú stranu, ktorá a do
europarlamentu takisto nedostala.

Vladislav Kačmár celkovo získal 159
hlasov, z toho v Prešovskom kraji
110, z toho v okrese Svidník 46 , z
toho v samotnom meste Svidník 12 a
v Stročíne, kde žije 14 prednostných
hlasov.
OKRES SVIDNÍK:
26 001/5 870; 22,57 %; SMER-SD
1 130, MOST-HÍD 976, SNS 535,
ĽS-Naše Slovensko 520, KDH 501,
Koalícia PS a SPOLU 392, KDŽP
265, OĽANO 243, Kresťanská únia
232, SaS 187, SME RODINA 145,
Národná koalícia 115, Koalícia KSS
a VZDOR 76, DS 63, Doma dobre 61,
DOPRAVA 59, KAH 49, HLAS ĽUDU
35, SZS 22, NAJ 15, SP 13, STAN
12, SKS 10, EDS 10, SĽS 10, PD 9,

STS 4, SMK-MKP 2, SRK 2, MKDAMKDSZ 1, SNJ-sv 1.
MESTO SVIDNÍK:
8 796/1 721; 19,56 %; SMER-SD 328,
MOST-HÍD 223, SNS 191, ĽS-Naše
Slovensko 169, Koalícia PS a SPOLU
153, KDH 136, KDŽP 114, SaS 77,
OĽANO 69, Kresťanská únia 48, SME
RODINA 36, Koalícia KSS a VZDOR
22, Národná koalícia 22, KAH 17, DS
15, Doma dobre 9, SZS 7, STAN 5,
HLAS ĽUDU 4, DOPRAVA 4, NAJ 4,
SP 3, SKS 2, EDS 2, SĽS 1.
MESTO GIRALTOVCE:
3 172/505; 15,92 %; SMER-SD
125, KDH 78, Koalícia PS a SPOLU
55, ĽS-Naše Slovensko 40, SNS
35, OĽANO 35, SaS 23, KDŽP 17,
Kresťanská únia 17, MOST-HÍD 15,
KAH 6, DOPRAVA 6, SME RODINA
5, SZS 5, Koalícia KSS a VZDOR 5,
DS 5, HLAS ĽUDU 4, Doma dobre 4,
STAN 2, SP 2, STS 2, NAJ 2, Národná
koalícia 1.
(ps) ZDROJ: www.volbysr.sk
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Spoločnosť Službyt vyplatí na preplatkoch viac ako 500 tisíc eur
Posledný májový deň je termínom dokedy spoločnosť, ktorá
sa vám stará o byt, musí každému vlastníkovi bytu poskytnúť
vyúčtovanie za bývanie. Dozviete sa ako ste hospodárili. Na túto
tému sme hovorili s riaditeľom spoločnosti Službyt vo Svidníku
Gabrielom Kaliňákom.
Väčšina domácnosti dostane preplatky
Podľa vypracovaných vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytov
za predchádzajúci rok 2018 riaditeľ spoločnosti Službyt Gabriel Kaliňák
konštatuje, že väčšina svidníckych domácností dostane preplatky. Každému užívateľovi bytu bolo doručené vyúčtovanie prostredníctvom predsedu
spoločenstva v zákonnej lehote do 31. mája 2019. „V nasledujúcom mesiaci
doručíme všetky údaje a preplatky z ročného vyúčtovania Slovenskej pošte,
a.s., ktorá bude po spracovaní údajov vo svojom systéme realizovať inkaso.
Vyplácanie všetkých preplatkov alebo uhrádzanie nedoplatkov z vyúčtovania
bude realizované komfortne prostredníctvom poštovej služby SIPO,“ informoval riaditeľ spoločnosti Službyt vo Svidníku Gabriel Kaliňák.
Celková výška preplatkov na ročnom vyúčtovaní, ktorá bude klientom Službytu vyplatená, predstavuje sumu vyše 532 747
eur, nedoplatky sú vo výške cca 26 500 eur.
Vyúčtovanie pod drobnohľadom
Na vyúčtovanie sme sa pozreli podrobnejšie.
Vyúčtovanie úhrad pre vlastníka bytu predstavuje
rozpočítanie skutočnej spotreby za každú energiu
a službu spojenú s bývaním, dodanú do bytového
domu v minulom kalendárnom roku, vyčíslenej na
základe odpočtov meračov alebo došlých faktúr od
dodávateľov energií a služieb.
V prípade otázok alebo nejasností ohľadom vyúčtovania sa ktorýkoľvek klient spoločnosti Službyt
môže obrátiť na Oddelenie tepelnej energetiky,
kde mu bude podané vysvetlenie.
Reklamácia vyúčtovania
Podľa šéfa Službytu Gabriela Kaliňáka vlastník
bytu má možnosť vyúčtovanie reklamovať. Reklamáciu je potrebné uplatniť
do 30 dní odo dňa prevzatia vyúčtovania. Reklamáciu je potrebné opatriť
miestom vyhotovenia, dátumom vyhotovenia, dôvodom reklamácie a vlastnoručným podpisom.
Pri rozpočítaní nákladov na teplo stále platí, že zmenu pomeru medzi základnou a spotrebnou zložkou by mali vlastníci bytov odsúhlasiť, napríklad po
zateplení bytového domu. Po ňom sa totiž zvýši prestup tepla medzi jednotlivými bytmi, čo hovorí v prospech zvyšovania základnej zložky (podlahovej
plochy). Vtedy sa rozpočítanie stáva korektnejším a spravodlivejším voči
všetkým vlastníkom v dome, čo tvrdí aj Slovenská inovačná a energetická
agentúra. Zateplenie bytového domu zvýrazní rozdiely v spotrebe tepla. V
zateplených domoch je vhodnejšie využívať pomer 80 percent podľa plochy
bytu a 20 percent a menej podľa spotreby. Zaizolovanie vonkajších stien totiž
spôsobí, že teplo sa začne v oveľa väčšej miere vymieňať medzi susediacimi
bytmi ako pred zateplením. Dôsledkom je skutočnosť, že tí, ktorí mali byty so
stenami orientovanými predovšetkým dovnútra domu, môžu do väčšej miery
čerpať teplo od susedov, keďže v príslušných stenách žiadna prekážka vo

forme izolácie nie je.
Dodávka teplej vody aj v noci
V rámci zvyšovania komfortu služieb riaditeľ spoločnosti Službyt Gabriel
Kaliňák pripomína možnosť predlžiť si dodávku teplej vody v bytoch aj po 23.
hodine. Viac k tomu môžu domoví dôverníci alebo predsedovia spoločenstiev
vlastníkov bytov kontaktovať dispečing.
Diaľkový odpočet energií
Presne 21. decembra 2018 bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej
únie Smernica európskeho parlamentu rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra
2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (ďalej
len “smernica”) s účinnosťou od 24. decembra 2018.
Podľa šéfa spoločnosti Službyt touto smernicou sa stanovuje spoločný rámec opatrení na podporu energetickej efektívnosti v únii s cieľom zabezpečiť
dosiahnutie hlavných cieľov únie v oblasti energetickej efektívnosti na rok
2020 na úrovni 20 % a jej hlavných cieľov v oblasti energetickej efektívnosti
na rok 2030 na úrovni aspoň 32,5 % a vytvárajú sa ňou podmienky na ďalšie
zlepšovanie energetickej efektívnosti v období po týchto rokoch. Táto smernica
stanovuje zavedenie indikatívnych národných cieľov energetickej efektívnosti
a príspevkov na roky 2020 a 2030.
Smernica zavádza povinnosť diaľkového
odpočtu energií. Podľa článku 9c Požiadavka
diaľkového odpočtu ods. 1 smernice: „Na účely
článkov 9a a 9b umožňujú meradlá a pomerové
rozdeľovače vykurovacích nákladov nainštalované po 25. októbri 2020 diaľkový odpočet.“ V
zmysle článku 9c ods. 2 meradlá a pomerové
rozdeľovače vykurovacích nákladov, ktoré neumožňujú diaľkový odpočet, ale sú už nainštalované, sa do 1. januára 2027 vybavia funkciou
diaľkového odpočtu alebo sa vymenia za zariadenia umožňujúce diaľkový odpočet.
Čo to znamená v praxi?
Z vyššie uvedeného vyplýva, že všetky vodomery a merače na radiátoroch budú musieť mať
možnosť vykonávania rádiového diaľkového odpočtu. Od 25. októbra 2020
budú musieť byť všetky vodomery, ktoré budú inštalované z dôvodu neplatnosti starých vodomerov už aj s rádiovým modulom. Merače na radiátoroch,
ktoré už sú nainštalované, ale nemajú diaľkový odpočet, budú môcť byť
používané maximálne do 31. decembra 2026. Rádiové moduly budú nutné
z dôvodov, že v budúcnosti bude v zmysle legislatívy odčítavanie meračov a
podávanie informácií vlastníkom o ich spotrebe viackrát ročne - nie jedenkrát
ako je tomu teraz.
Okrem naplnenia novej legislatívy, vodomery s diaľkovým odpočtom riešia
aj ďalšie problémy - neoprávnená manipulácia s meračom, ovplyvňovaním
meračov zo strany vlastníka, odčítanie prázdnych bytov, spätný tok, porucha
vodomeru v byte a pod., čo všetko má pozitívny dopad na celkové náklady
vlastníkov bytov.
V prípade, ak ešte nemáte vodomery na diaľkový (rádiový) odpočet, kontaktujte vedúceho Úseku bytov spoločnosti Službyt, ktorý rád poskytne ďalšie
informácie.
(pn)

Pri kosení trávy našiel muníciu Napadol rovesníka
63 ročný pán z obce Kapišová telefonicky oznámil na Obvodné
oddelenie Policajného zboru vo Svidníku nález munície.
V závere mája pri kosení záhrady za rodinným domom našiel muníciu. Na
miesto bol prizvaný aj krajský pyrotechnik,
ktorý stanovil, že ide o muníciu z obdobia
II. svetovej vojny a že ide o delostrelecký
granát 75 mm. Miesto nálezu bolo od
oznámenia riadne zabezpečené a označené
páskou, pyrotechnik muníciu prevzal k jej
zneškodneniu.
Opakovane pripomíname, že pri akomkoľvek náleze munície, alebo predmetu,
ktorý by mohol byť muníciou, či jej súčasťou, je potrebné toto miesto nálezu
riadne označiť, okamžite kontaktovať políciu a v žiadnom prípade s nálezom
nemanipulovať.
(krpz)

Svidnícka polícia rieši prípad pri ktorom došlo k ublíženiu na
zdraví a prečinu výtržníctva. Útočníkom bol 17 ročný mladík z
obce Chotča a poškodeným rovnako starý chlapec.
Ku skutku došlo ešte v mesiaci január tohto roku, pár minút pred ôsmou
hodinou ráno na mieste verejnosti prístupnom, na autobusovej stanici vo
Svidníku. Útočník fyzicky napadol rovesníka, tým spôsobom, že ho rukou
udrel do tváre, zhodil ho na zem, kde ho ešte kopol.
Napadnutý utrpel viaceré zranenia ako pomliaždenie a krvnú podliatinu
očnice, kožné odreniny, otras mozgu i pomliaždenie hlavy. Útočníkovi bolo z
uvedených trestných činov vznesené obvinenie, momentálne je stíhaný na
slobode. Ak sa mu vina preukáže, vzhľadom na jeho vek mu hrozí trest odňatia
slobody až na osemnásť mesiacov.
(krpz)
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Svidnícku pešiu zónu zaplnila tisícka detí
Po minuloročnej pauze, keď sme Medzinárodný deň detí vo Svidníku
oslávili s Ozbrojenými silami SR, sme opäť oslovili vedenie Gymnázia DH a
spoločne tak s mladými gymnazistami pripravili oslavu tohto krásneho sviatku
na pešej zóne.
Už tradične pre deti nechýbali zábavné športové disciplíny, po ich absolvovaní
sa za odmenu mohli vyšantiť na skákacom hrade, trampolíne, dať si namaľovať pekný obrázok na tvár, či zahasiť smäd džúsikom. Pre tých najmenších
mladí študenti zaspievali piesne z muzikálu Zlatovláska. Tí najlepší žiaci,

ktorí v tomto školskom roku získali výborné umiestnenia
v športových či vedomostných súťažiach a dôstojne tak
reprezentovali nielen svoju školu, ale i naše mesto, si z
rúk primátorky mesta Marcely Ivančovej odniesli krásnu
spomienku v podobe ďakovného listu i malého darčeka.
A na záver sme roztancovali pešiu zónu v rytme zumby.
Sme radi, že tejto milej akcie sa zúčastnili žiaci všetkých
svidníckych školských zariadení a tisícka detí tak zaplnila
centrum mesta svojím smiechom a radosťou. Ďakujeme

všetkým, ktorí nám pomohli s prípravou a realizáciou tohto dňa - Gymnáziu
DH vo Svidníku, mestu Svidník a Slovenskému Červenému krížu.
Jozef Dirga, riaditeľ CVČ
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Zo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany
V polovici mája sa uskutočnila súťaž okresného kola Mladých
záchranárov civilnej ochrany v rekreačnej oblasti Domaša - Tišava.

14. štvorčlenných družstiev žiakov druhého stupňa základných škôl z okresu
Svidník a Stropkov si zmerali svoje znalosti a zručnosti na šiestich stanovištiach, kde museli preukázať schopnosti potrebné k prežitiu v krízovej situácií.
Okrem zdravotníckej prípravy, vedomosti z civilnej ochrany a schopnosti
pohybovať sa v teréne určovaním azimutu pomocou buzoly a odhadom vzdialenosti, družstva súťažili aj v disciplínach hasenie malých požiarov, streľba na
terč zo vzduchovky a odborných testoch. Spomedzi súťažných tímov z okresu
Svidník si najlepšie počínali žiaci a žiačky zo ZŠ Karpatská Svidník, ktorí si
s počtom 564 bodov vybojovali prvé miesto. Na druhom mieste s počtom
bodov 544 skončili žiaci zo ZŠ Giraltovce B. a tretiu priečku s počtom bodov
541 získala ZŠ 8. mája Svidník.
Cieľom tejto súťaže je pripraviť žiakov na možné riziká spôsobené následkom rôznych živelných pohrôm alebo havárií, overiť a precvičiť si vedomosti
získané učivom „Ochrana života a zdravia“ s dôrazom na civilnú ochranu,
pobyt v prírode, poskytovanie pomoci či hasenie malých požiarov.
Aj tohto roku sa potvrdilo pravidlo, že mladí záchranári sú z roka na rok pripravenejší a zdatnejší v plnení súťažných disciplín. Vďaka patri nielen žiakom,
organizátorom, ale aj pedagógom, ktorí sa im v oblasti civilnej ochrany venujú.
Družstva, ktoré sa umiestnili na prvom, druhom a treťom mieste reprezentovali
okres Svidník na krajskom kole súťaže Mladých záchranárov civilnej ochrany.
(pn)

Uspeli v literárnej súťaži 10. ročník školského plesíka
Lívia Čeremugová a Justína Kapcalová zo ZŠ Komenského vo
Svidníku opäť úspešné v celoslovenskej literárnej súťaži O cenu
slovenského učeného tovarišstva v Trnave 2018/2019.

V hoteli Rubín sa 19. mája konal už 10. ročník školského plesíku,
ktorý zorganizovala Rada rodičov pri Cirkevnej základnej škole
sv. Juraja v spolupráci s vedením školy.

Naši žiaci sa už tretí rok zúčastnili tejto súťaže. A už tretíkrát zožali úspech.
Sú vedení, aby sa vedeli vyjadrovať nielen ústne, ale aj písomne. Svoje pocity,
postrehy, zážitky, skúsenosti, nadobudnuté vedomosti a zručnosti odovzdané
svojimi pedagógmi sa pokúšajú zužitkovať a prichádza aj ovocie v podobe
celoslovenských úspechov.
O tom nás, a predovšetkým, odbornú porotu, presvedčili tento rok žiačky
Lívia Čeremugová a Justína Kapcalová. Lívia získala 2. miesto v próze, a
taktiež v próze oslovila porotu aj Justína a získala 3. miesto.
Po prijatí hovorcom primátora Trnavy, Pavlom Tomašovičom, na Radnici v
Trnave, známym básnikom, ktorý nás ohromil prácou so slovom, položením
kytičky pri Pamätníku Antona Bernoláka, sme si následne vymenili - vypočuli
postrehy a rady poroty do budúcna. Celou akciou nás sprevádzala organizátorka a predsedníčka miestnej organizácie Matice slovenskej v Trnave,
Adriena Horváthová. Samozrejme, nesmieme opomenúť Bapku Blaškovú,
rodenú a hrdú Trnavčanku, ako jedinú, ešte píšucu v trnavskom nárečí. Naši
žiaci ju zaujali natoľko, že sme sa dokonca stali súčasťou jej knihy vydanej
v trnavskom nárečí.
Aj takouto formou by sme sa chceli poďakovať našej pani riaditeľke, Helene
Lacovej, zato, že nás podporuje v našich aktivitách, z ktorých prichádzame
dobití energiou a obohatení zážitkami do ďalšieho písania.
(ak, lč, jk)

Začali sme spoločnou modlitbou a slávnostným obedom. Prvý tanec patril
našim mamkám, ako znak vďaky a úcty. Po ňom sa veselo zabávali už všetci.
S krásnym pozdravom piesní a básní potešili deti svojich rodičov v kultúrnom
programe. Nechýbala ani tombola s množstvom cien.
1. cenu - rodinnú večeru vo Vermexe vyhrala rodinka Mergeščíková. Nádherné nedeľné popoludnie sa nieslo v duchu spoločnej zábavy, tanca, rozhovorov
a vzájomných stretnutí rodín žiakov, rodín zamestnancov i priateľov školy.
Takéto spoločné stretnutia rodín sú pre nás všetkých veľkým povzbudením a
už teraz sa tešíme na ďalšie. Ďakujeme za nádherný a požehnaný deň tým,
ktorí ho s láskou pripravovali a všetkým, ktorí sa ho zúčastnili.
(czš)

Kto daroval krv?
V stredu 29. mája 2019 prišlo v rámci Zdravotníckej kvapky krvi na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 24 bezpríspevkových darcov:
Viliam Vašuta (25), Jaroslav Sasarák (31), Jaroslav Fedoročko (39), Milan
Jakubčo (83), Erika Kseničová (4), Marek Pytliak (13), Mária Sipľáková
(prvodarca), Miriama Mitrušková (prvodarca), Miroslava Vansová (5), Timea
Marusinová (prvodarca), Jozef Barilla (16), Marek Vavrek (86), Miroslav
Macko (7), Peter Nemec (2), Andrej Motyľ (15), Peter Makara (25), Zuzana
Makarová (prvodarca), Iveta Makarová (25), Damián Mačoško (6), Martin
Krajkovič (51), Jaroslav Remeta (74), Jozef Čiernik (15), Peter Fedorko (24),
Anna Mihalkaninová (21).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku
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Seniori z celého kraja súťažili v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku usporiadala vo štvrtok 23. mája v priestoroch Domu kultúry vo Svidníku
krajskú súťaž v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby.
Súťaže sa zúčastnilo 17 seniorov z celého Prešovského kraja. Náš okres
reprezentovala Mária Osifová z Giraltoviec s vlastnou tvorbou. Porota v
zložení Emília Tkačivská, Anna Lažová a Mária Pajzinková vysoko hodnotila
prednesy seniorov. Aj pre divákov bol to umelecký zážitok. V prednese poézie
zvíťazila Anna Sotáková z Humenného, v prednese prózy Helena Marcinová
z Bardejova a víťazkou kategórie vlastná tvorba sa stala Eva Arvayová zo

Sabinova. Víťazi budú reprezentovať Prešovský kraj na celoštátnej súťaži v
októbri v Topoľčiankach.
Všetci účastníci tohto podujatia odchádzali domov nadmieru spokojní.
Je potrebné poďakovať sa Prešovskému samosprávnemu kraju, ktorý
prostredníctvom Podduklianskej knižnice vo Svidníku pomohol finančne pri
organizovaní tohto podujatia. Ďakujeme Mestskému úradu vo Svidníku, riaditeľovi a pracovníčkam Centra voľného času vo Svidníku za materiálnu pomoc.
Poďakovanie patrí aj účinkujúcim v kultúrnom programe na začiatku súťaže a
to: pani Oľge Uramovej, gymnazistovi Gerekovi a žiačkam ZŠ Komenského
Sipľakovej a Kopčovej, pod vedením pani učiteľky Márie Gocovej. Prítomným
súťažiacim aj divákom svoju literárnu
činnosť priblížili svidnícki literáti Ľudmila Šandalová a Július Paňko, za čo
aj im patrí poďakovanie.
Okresná organizácia JDS najbližšie,
teda 18. júna 2019 plánuje usporiadať
v priestore futbalového štadióna okresné športové hry pre ZO JDS v okrese,
na ktoré vás srdečne pozývame.
Anton Berežňák,
predseda OO JDS vo Svidníku

Svidnícke mažoretky v celoslovenskom kole bronzové
Mladšie mažoretky z Tanečného klubu SVITAN po úspešnom
vystúpení na Regionálnej prehliadke Vo víre tanca 2019 v marci,
postúpili do medzikrajského kola (súťaž Prešovského a Košického kraja) v Poprade, kde v apríli svoje úspešné vystúpenie
zopakovali.
Nasledoval postup do celoslovenského kola, ktoré sa konalo v 14. mája v
Žiari nad Hronom. Odtiaľ si domov do Svidníka priniesli bronzové medaily!
Dievčatá vo veku 7-10 rokov trénujú v Tanečnom klube SVITAN 2-krát do
týždňa, pričom iba jedna z nich nastúpila do skupiny v tomto školskom roku
ako nová: „Konečne máme skupinu pokročilých dievčat vo väčšom počte,
aby mohli súťažiť v kategórii veľkých formácií. Doteraz sme museli pracovať s
malými formáciami, teda do 7 dievčat v choreografii. Práca s veľkou formáciou
je však rozmanitejšia, choreograf má viac možností ale takisto viac práce, keď
musí dať dokopy 11 dievčat, aby tancovali ako jedna,“ povedala na margo
súťaže hlavná trénerka a choreografka klubu Viktória Husárová.
Túto sezónu dievčatá pripravili choreografi s názvom Dzivočky na ľudový
motív s náčiním pompom. Dievčatá v nej majú zaradené aj náročnejšie
gymnastické prvky ako premety bokom a zdvíhačky: „Nie všetko nám vyšlo
100-percentne, ale o tom to je. Súťaž je súťaž a treba rešpektovať hodnotenie
poroty a tešiť sa z úspechu. Dôležité je, že dievčatá majú záujem cvičiť, že
sú dobrá partia a pravidelne sa hýbu. To nie je v súčasnosti samozrejmé,“
vysvetlila V. Husárová. Dodávame, že aj túto bronzovú choreografiu ste mohli

vidieť počas Rusínskeho festivalu.
POĎAKOVANIE
Ďakujem všetkým dievčatám za snahu. Bolo to veľmi náročné. Zároveň
rodičom za pomoc, oporu či doprovod. Takisto ďakujeme poslancom MsZ za
finančnú podporu, ktoré sme použili pri obstarávaní kostýmov a na materiálne
zabezpečenie súťaže.
Viktória Husárová, predsedníčka Tanečného klubu SVITAN

TRADIČNÝ EUROMELANOMA DAY V DOSTE
Už po šestnásty raz sa Slovensko zapojilo do európskeho
projektu EUROMELANOMA.
V rámci neho, sa 23. mája v priestoroch zariadenia DOST uskutočnil tradičný
Európsky deň melanómu. Vyše sedem desiatok Svidníčanov si dalo vyšetriť
svoje materské znamienka. Prevenciou a diagnostikou chceli včasne
predísť nádorovým ochoreniam
kože. Poukázali tak, na dôležitosť
samovyšetrenia.
Dvanásti zo zúčastnených vyhrali praktické kozmetické balíčky
v podobe opaľovacieho krému či
spreja, vzoriek opaľovacích krémov
a malých reklamných drobností.
Mená vyžrebovaných šťastlivcov
sú.: I. Šoltýsová, A. Sadyová, S. A. Capková, A. Klebanová, B. Beňová, M.
Ľachová, J. Vasilenková, B. Džubáková, M. Vojčeková, J. Chovanec, E.
Kuzmová, J. Olejár.
DOST vo Svidníku
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Medziokresné futbalové súťaže
6. liga
Bukovce - Stročín 1:3 (0:2)
Góly: René Goroľ - Denis Hnát 2,
Dávid Hnát
ŽK: Samuel Hančák - Denis Hnát
Kalnište - Rovné 5:1 (2:0)
Góly: Patrik Hudáček, Rastislav Dzuruš 3 (2x z PK), Jozef Novák - Lukáš
Hricko
ŽK: Peter Cauner - Ján Viravec
Tisinec - Radoma 1:2 (1:1)
Góly: Slavomír Kochan (PK) - Daniel
Zelonkay, Jakub Matkobiš
ŽK: Peter Mihalík, Matúš Farbanec
-0
Sitníky - Kuková 3:0
(kontumačne)
Chotča - Breznica 1:4 (0:3)
Góly: Marcel Džavoronok - Jaroslav
Šugár, Milan Safko 2, Šimon Pundžák
ŽK: Martin Cviklík, Peter Pecuch Sebastián Cuprišin, Marek VrabeľRadoslav Antol
Miňovce - Lomné 1:1 (1:0)
Góly: Jakub Tokarský - Pavol Hvišč
ŽK: Julián Hricko - 0
Tabuľka
1. Sitníky
22 15 5 2 91: 24 50
2. Radoma 22 15 5 2 50: 16 50
3. Breznica 22 13 5 4 64: 25 44
4. Lúčka
22 14 2 6 71: 37 44
5. Kalnište 22 14 1 7 48: 42 43
6. Tisinec
22 13 3 6 62: 31 42
7. Rovné
22 9 6 7 45: 43 33
8. Stročín
22 8 4 10 58: 54 28
9. Kuková
22 8 2 12 37: 39 26
10. Bukovce 22 6 1 15 28: 65 19
11. Lomné
22 4 3 15 24: 65 15
12. Chotča 23 3 3 17 29: 82 12
13. Miňovce 23 0 4 19 17:101 4

7. liga
ŠK Orlík - Ladomirová 3:3 (1:3)
Góly: Šraga 2, Pavelčák - Peter Džurban 2, Martin Cina
ŽK: 0 - Haluška
Gribov - Baňa 3:4 (1:2)
Góly: Varga, Horvát, Mulík - Gondek
2, Rastislav Tirko, Polončák
ŽK: 0 - Tomáš Gondek, A. Gondek
ČK: 0 - Leferovič
Mestisko - Giraltovce 4:4 (2:1)
Góly: Rudolf Červeňák 2, Lukáš

Dvorčák 2 - Štefan Mucha 2, Kristián
Šamko, František Kurečaj
ŽK: 0
Tabuľka
1. Ladomirová 13 11 1 1 51:17 34
2. Baňa
13 9 0 4 43:25 27
3. Gribov
14 8 1 5 44:24 25
4. ŠK Orlík
14 5 2 7 24:29 17
5. Mestisko
13 3 2 8 27:41 11
6. Giraltovce 13 0 2 11 18:71 2
4. liga - dorast
Chotča - Sitníky 2:6 (0:3)

Góly: Michal Bujdoš, Maroš Marcinčák
- Marek Mačej 2, Jozef Hažer 2, Šimon
Babjarčík, Samuel Glovacký
Radoma - Miňovce 2:4 (2:3)
Góly: Ján Čula, Jakub Zajaroš - Jakub
Tokarský, Denis Bedruň, Julián Hricko,
Alex Ján Melník
3. liga žiaci A
Lúčka - Kalnište 2:3 (1:1)
Góly: Kristián Čmilňák 2 - Emanuel
Kokolík, Dávid Mašlej, Jozef Fučo

Mladší a starší žiaci v kopačkách
Svoje majstrovské futbalové stretnutia II. ligy skupiny B
Východoslovenského futbalového zväzu v uplynulých dvoch
týždňoch odohrali aj mladší a starší žiaci 1. FK Svidník. Tu
sú výsledky.
STARŠÍ ŽIACI U15
23. kolo:
1. FK Svidník - FK Družstevník Plavnica 4:1 (2:1)
V dohrávke 23. kola sme sa gólom Vaškanina ujali vedenia.
Z vedenia sme sa tešili len 5 minút, keď hostia z ojedinelej
akcie vyrovnali. Naši chlapci tlačili a napokon aj strelili ešte
v prvom polčase druhý gól. Úspešným strelcom bol Jurčišin.
Druhý polčas po prestriedaní sa naša hra zlepšila a strelili sme
aj ďalšie dva góly. Svoj druhý gól pridal najlepší strelec súťaže
Vaškanin a na konečných 4:1 upravil Pančák.
Góly: Vaškanin 2, Patkaň. Zostava: Bobák - M. Kamenický,
Luščík, Harakaľ, Šimco - Bajcura (50. Kraka), Jurčišin, Šamko
(39. Sivák), Pančák - Džurban (36. Patkaň), Vaškanin.
24. kolo:
MFK Slovan Sabinov - 1. FK Svidník 3:1 (1:0)
Zápas chlapcom sa nevydaril. Chýbal nám pohyb a presnosť
prihrávky. Domáci otvorili skóre po štandardnej situácii. V
druhom polčase sme sa síce zlepšili, ale domáci po rýchlom
protiútoku strelili druhý gól. Svidníčanom sa predsa len podarilo
znížiť. Po ruke v šestnástke úspešne pokutový kop premenil
Luščík. Chlapci pri snahe vyrovnať pozabudli na zadné vrátka
a domáci po ďalšom brejku rozhodli.
Zostava: Bobák - M. Kamenický, Luščík, Harakaľ, Gerek Jurčišin (36. Džurban), Volohda, Patkaň, Pančák - Bajcura,

Vaškanin.
MLADŠÍ ŽIACI U13
23. kolo
1. FK Svidník - FK Družstevník Plavnica 4:0 (3:0)
Od úvodu sa chlapci zahryzli do svojho súpera, čoho výsledkom boli dva rýchle góly. Presadili sa pohotovou strelou
Robo Čeremuga a po rohu Damián Hnát. Pokračovali sme v
dobrej hre a na polčasových 3:0 stanovil opäť po rohu Matúš
Marko. Druhý polčas sa niesol v pokojnejšom duchu. Snažili
sa aj hostia, ale vážnejšie našu bránu neohrozili. Naopak
Svidníčania strelili štvrtý gól, keď po kontre a strele Čeremugu
dorazil loptu do siete Tobias Cina.
Zostava: Hrinko (Bilý) - Miháľ, Kamenický, Hnát, Baran Fedák, Čeremuga, Slivka – Cina, striedali: Marko, Berežňak,
Lemak.
24. kolo
MFK Slovan Sabinov - 1. FK Svidník 0:4 (0:1)
Začiatok našim chlapcom vyšiel, keď veľmi dobre sa pred
bránou zorientoval Dávid Miháľ a nechytateľnou strelou otvoril
účet zápasu. Ten mohol postupne narastať, ale šance ostali
nevyužité. Druhý polčas sme hrali výborne. Kombinačne a
dobrým pohybom sme svojho súpera prevýšili. Postupne sa
menilo aj skóre. Druhý gól Svidníčanov pridal Tobias Cina a
dvakrát sa presadil Patrik Leškanič. Chlapcom za bojovný a
veľmi dobrý kolektívny výkon patrí poďakovanie.
Zostava: Hrinko - Kamenický, Hnát, Baran - Fedák, Čeremuga, Leškanič - Miháľ, Cina, striedali: Berežňak, Lemak.
(tv)

Úradná správa č. 33 zo dňa 30. mája 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
Vážení ISSF manažéri futbalových klubov, týmto si Vás dovoľujeme upozorniť na
novú povinnosť akejkoľvek fungujúcej a existujúcej mimovládnej neziskovej organizácie
doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácii údaje o
štatutárnom orgáne organizácie.
Formulár „Register MNO“ je dostupný v ISSF elektronickej podateľni a najneskôr
do 30. júna 2019 sa treba zaregistrovať. Viac na: http://web.futbalovekluby.sk/cpanel.
php?s=articles&domena=svidnik&show=110
Deň futbalu OOFZ Svidník sa uskutoční 22.6.2019 (sobota) na štadióne MŠK Tesla
Stropkov o 15.00 hod. finále okresnej žiackej ligy: víťaz skupiny A - víťaz skupiny B a o
17.00 hod. finále Pohára predsedu OOFZ Svidník: Breznica - Tisinec.
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 23. kola 6. ligy dospelých OOFZ, 18. kola 7. ligy dospelých OOFZ,
12. kola 4. ligy dorastu a 9. kola 3. ligy žiakov OOFZ
Schválila žiadosť TJ Družstevník Breznica o odohranie domácich majstrovských
stretnutí 3. ligy žiakov 10. kola Breznica - Kuková a 11. kola Breznica - Lúčka na ihrisku
v Breznici.
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
DK OOFZ:
Trestá hráča FK Lomné - František Roba - 1247817 - DO pozastavením výkonu
športovej činnosti na 4 mesiace nepodmienečne od 30.5.2019 s prerušením počas
letnej prestávky, podľa DP čl. 49/1d,2d, poplatok 10,- EUR
Trestá hráča FK Radoma - Dávid Rybarský - 1318135 - DO pozastavením výkonu
športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 30.5.2019, podľa DP čl. 37/3,
poplatok 10,- EUR

Trestá hráča FK Sitníky - Denis Polaščik - 1239476 - DO pozastavením výkonu
športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 30.5.2019, podľa DP čl. 37/3,
poplatok 10,- EUR
Vyhovela žiadosti hráča FK Kalnište - Jozef Hudák - 1114496 - o upustenie od výkonu zvyšku DO a mení na podmienečne DO na 1 stretnutie so skúšobnou dobou od
30.05.2019 do 30.08.2019, podľa DP 41/2, poplatok 10,- Eur
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP),
sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
KR a DZ OOFZ:
25. kolo - 6. liga dospelých - 9.6.2019 o 17.00 hod.:
Lúčka - Bukovce (Ľ. Suchanič, Michalko, Zápotocký - Burcák), Lomné - Chotča (Lipák,
Sidorová, Mačuga - Mackanin), Breznica - Sitníky (Veselý, Gonos, Kapa - OOFZ),
Kuková - Tisinec (A. Špak, Fečo, Korba - Holub), Radoma - Kalnište (Džupin, D. Špak,
Baláž - Kaščák), Rovné - Stročín (Duhaň, Dovičák, Rapač - Feč).
20. kolo - 7. liga dospelých - 9.6.2019 o 17.00 hod.:
Baňa - Mestisko (Šugár), Ladomirová - Gribov (Ličko), V. Orlík - Giraltovce (Brendza)
- dohrávka 17. kola o 15.30 hod.
14. kolo - 4. liga dorastu - 8.6.2019 o 14.00 hod.:
Sitníky - Radoma (M. Suchanič), Lomné - Chotča (Duhaň).
11. kolo - 3. liga žiakov A - 6.6.2019 o 16.00 hod.(štvrtok):
Kuková - Kalnište (Michalko), Breznica - Lúčka (Makarová) - 8.6.2019 o 10.00 hod.
(sobota) v Breznici.
11. kolo - 3. liga žiakov B - 8.6.2019 o 10.00 hod. (sobota):
Stročín - Tisinec (Dovičák), Bukovce - Rovné (Ličko).
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
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Prešovský kraj vlani navštívilo viac ako 900 tisíc návštevníkov
V priebehu roka 2018 navštívilo Prešovský kraj 932 121 návštevníkov, z toho
bolo 285 225 zahraničných. V porovnaní s rokom 2017 počet návštevníkov sa
zvýšil o 4,2 %.
Na celkovom počte návštevníkov v Slovenskej republike sa kraj po¬die¬ľal 16,7
% a na počte zahraničných 12,6 %. Prešovský kraj je tretí najnavštevovanejší
na Sloven-sku, hneď po Bratislavskom a Žilinskom kraji. V prevažnej miere sa
na návštevnosti kraja podieľali Slováci, zahraniční návštevníci tvorili 30,6 %.
Najvyššie zastúpenie z celkového počtu za¬hra¬nič¬ných návštevníkom mali
hostia z Českej republiky 38,7 %, Poľska 16,4 %, Maďarska 9,2 %, Ne¬mec¬ka
5,7 % a Ukrajiny 4,4 %. Najviac, 65,7 % návštevníkov Prešovského kraja, sa
ubytovalo v okrese Poprad, ďalej nasledovali okresy Kežmarok 9,5 %, Prešov
6,3 % a Bardejov 5,5 %. Do okresu Poprad prišlo najviac zahraničných návštevníkov, a to 21,9 % z celkového počtu návštevníkov kraja. Návštevníkom
Prešovského kraja ku koncu decembra 2018 poskytovalo ubytovacie služby
728 ubytovacích za¬ria¬dení. Ich počet medziročne vzrástol o 66 objektov na
základe aktualizovaného štatistického registra ubytovacích zariadení obcami.
Cestovný ruch v okrese Svidník
V roku 2018 bolo v okrese Svidník 11 ubytovacích zariadení s kapacitou
127 izieb a 449 lôžok. Služby využilo 4 687 návštevníkov, z nich 60,9 % boli
slovenskí návštevníci. Zahraniční návštevníci tvorili 39,1 % a do okresu pricestovali prevažne z Ruska, Českej republiky, Poľska a Ukrajiny. V porovnaní s
rokom 2017 počet návštevníkov sa zvýšil o 0,6 %. Priemerná cena za jedno
prenocovanie dosiahla v okrese Svidník 18,96 eur. Priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka bol v okrese 1,8 noci. Celkové tržby v okrese
dosiahli 157 tis. eur.
Jaroslava Petričová,
Štatistický úrad SR - pracovisko ŠÚ SR v Prešove

Výborná reprezentácia školy v midicool volejbale
Žiaci ZŠ 8. mája vo Svidníku sa predviedli vo výbornom svetle,
keď najskôr získali zlaté medaily na krajskej súťaži v Midicool
volejbale (volejbal štvoríc) a tým si zabezpečili postup na Majstrovstvá Slovenska v Novom Meste nad Váhom.
Tam sa predstavilo 8 najlepších družstiev našej krajiny. V skupinovej fáze
sme odohrali ťažké a vyrovnané stretnutia. Chlapci bojovali so súperom aj
únavou po celom dni a napokon získali bronzové medaily, keď dokázali v
zápase o 3. miesto poraziť žiakov zo Žiliny.
Školu a mesto Svidník pod vedením pána učiteľa Petra Tholta reprezentovali žiaci Matúš Džupka, Patrik Kriško, Ľuboš Skasko, Boris Genco, Damián
Škurla, Branislav Skasko, za čo im patrí veľká vďaka.
(zš)
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Slovenský Červený kríž - Územný spolok Svidník organizuje 6-dňový zájazd
do talianskeho mestečka Solferino (miesta zrodu myšlienky Henry Dunata
založiť organizáciu na pomoc raneným na bojisku), kde sa bude konať medzinárodné podujatie - FIACCOLATA 2019.
Odchod zo Svidníka 19.6.2019 o 17:00 hod.,
príchod do Svidníka 24.6.2019 - 6:00 hod.
PROGRAM ZÁJAZDU:
Po príchode do Talianska od 09:00 - 16:00 hod. zrelaxujeme pri mori v
letovisku Lido di Jesolo. O 17:00 sa presunieme do miesta nám určeného
- Solferina, kde sa ubytujeme v stanovom tábore s kapacitou 1 500 ľudí.
Stanový tábor tvoria veľkokapacitné stany s poschodovými posteľami a matracmi (je potrebné si zobrať vlastný spacák a malý vankúšik),unimobunky
sú vybavené sprchami a toaletami, stravovací stan, kde sa budú konať aj
diskotéky a ďalšie podujatia. Nasledujúce dni sa už budeme riadiť oficiálnym
programom organizátora Croce Rossa Italiana, kde hlavný program je 22.6.,
a to fakľový pochod FIACCOLATA 2019, na ktorom sa zúčastní okolo 5 000
účastníkov z celej Európy. Trasa pochodu je zo Solferina do Castiglione, asi
8 kilometrov po poľnej ceste, kde každý účastník nesie FIACCOLATU (fakľu).
Po príchode do Castiglione bude prebiehať spomienkový program na strašný
boj pri Solferine a Henry Dunanta - zakladateľa Červeného kríža. V rámci
tohto zájazdu plánujeme navštíviť aj mesto San Maríno, Veronu a nádherné
jazero Lago di Garda. Súčasťou zájazdu je aj prehliadka medzinárodného
múzea Červeného kríža.
Zmena programu je vyhradená.
Cena: 188,- eur
Cena zahŕňa: dopravu luxusným klimatizovaným autobusom s občerstvením,
3x ubytovanie, 3x raňajky, 2x obed, 3x večera, tričko a ľahká bunda s logom
Fiaccolata 2019, fakľa a občerstvenie počas pochodu, základné poistenie.
Ak ste nenároční, chcete zažiť niečo nové, spoznať nové mestá, nových
priateľov z celej Európy, neváhajte a kontaktujte nás.
Kto skôr príde (nahlási sa), ten skôr melie (počet je limitovaný).
Slavomír Sakalik - SČK ÚzS Svidník
Mobil: +421 903 558 941
mail: svidnik@redcross.sk (predmet: fiaccolata 2019)
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Kino Dukla / Infoservis / Inzercia

Čo premieta Kino Dukla?
X-MEN: DARK PHOENIX
Piatok 7. júna o 20. hodine
Nedeľa 9. júna o 20. hodine

X- Meni čelia najhroznejšiemu a najsilnejšiemu nepriateľovi z vlastných
radov - Jean Grey. Počas vesmírnej záchrannej misie Jean takmer zomrie.
Po návrate domov zistí, že neznáma vesmírna sila posilnila jej schopnosti,
ale zároveň ostala oveľa menej stabilná.
Keď skupina X-Menov vyrazí na celkom rutinnú záchrannú misiu na obežnú
dráhu k ohrozenej posádke raketoplánu, zdá sa, že majú všetko pod kontrolou
a operácia prebieha bez problémov. Ale zdanie klame. Jean Grey (Sophie
Turner) je zasiahnutá neznámou a smrtiacou vesmírnou silou, ktorá ju premení
v jedného z najsilnejších mutantov. Jean musí zápasiť nielen so svojou novo
nabitou a nestabilnou silou, ale aj so svojimi osobnými démonmi.
Akčný, dobrodružný film, 114 minút, český dabing, vstupné: 5 eur

Ted Bundy: DIABOL S ĽUDSKOU TVÁROU
Sobota 8. júna o 20. hodine

Príbeh jedného z najznámejších a najmilovanejších masových vrahov
histórie, Teda Bundyho. Prekvapivým rozprávačom strhujúceho filmu je Bundyho priateľka, ktorá s ním v čase vrážd žila pod jednou strechou a o jeho
hrôzostrašnej činnosti nemala ani potuchy. Až postupne zisťuje, že muž, s
ktorým viedla láskyplný rodinný život, je jedným z najhľadanejších a najväčších
monštier Ameriky.
Dráma, krimi, životopisný film, 108 minút, české titulky, vstupné: 5 eur

PSIA DUŠA 2
Nedeľa 9. júna o 16. hodine

Na niektoré priateľstvá jeden život nestačí. Baily je oddaný a milý psík a do
životov Ethana a jeho vnučky
CJ prináša iba radosť a smiech.
Má však zvláštne poslanie. Jeho
duša sa na konci jeho síl prevtelí
do iného psíka a Baily si tak vždy
musí nájsť cestu späť ku svojej
spriaznenej duši.
Rodinný, 108 minút, český
dabing, vstupné: 5 eur

100. (Podduklianske o)svetové kino
5. júna o 19. hodine v priestoroch POS vo Svidníku
DO BOJA
O filme:
Pred dvoma rokmi automobilová
spoločnosť Perrin Industries podpísala dohodu so svojimi 1100 zamestnancami - tí pristúpili na citeľné
platové obmedzenia výmenou za
istotu pracovného miesta po dobu
nasledujúcich 5 rokov. Navzdory
rekordnému zisku továrne a daným
sľubom sa vedenie podniku ale
náhle rozhodlo výrobu ukončiť.
Zamestnanci, v čele s hovorcom
Laurentem Amédéom, však toto
rozhodnutie odmietajú prijať a sú
pripravené urobiť všetko, čo je v ich
silách, aby si práci zachránili.
Réžia: Stéphane Brizé,
žáner: dráma, Francúzsko, 2018,
113 min, MP: 12+, vstup: 3€/s
preukazom FK: 2 €
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE:
3. júna: lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST), 4. júna: lekáreň
UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii), 5. júna: lekáreň CENTRÁL (Centrálna
7; pešia zóna), 6. júna: lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch autobusovej
stanice), 7. júna: lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike), 8.
júna: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici), 9. júna: lekáreň MEDIC
SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA:
8 a 9. júna: MUDr. S. Potomová S. - Sov. Hrdinov 460/114 vo Svidníku. Tel.: 054/752
53 09. 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. Rozpis sv.
omší nájdete aj na internetovej stránke www.svidnik.rimkat.sk
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 3. júna: 6.15 hod.: 1. ČAS, 6.30 hod.: † Helena, 18.00 hod.: * Mária, Mária,
18.45 hod.: Akatist k JK 1 - 4 ikos, Utorok 4. jún: 6.00 hod.: kláštor sestier Baziliánok,
11.30 hod.: CZŠ sv. Juraja, 12.00 hod.: † Michal, 18.00 hod.: † Anna, 18.45 hod.: Akatist
k JK 5 - 7 ikos, Streda 5. jún: 6.30 hod.: † Tobias, Emília, Anna, 7.15 hod.: 3. čas, 18.00
hod.: * Juraj, Anna, 18.45 hod.: Akatist k JK 8 - 10 ikos, Štvrtok 6. jún: 6.30 hod.. kláštor
sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Jozef, 17.15 hod.: ruženec za závislých, 18.00 hod.:
† Martin, 18.45 hod.: Akatist k JK 11 - 13 ikos, Prvý piatok 7. jún: 6.30 hod.: * za členov
arcibratstva, 7.15 hod.: Moleben k BS so zasvätením, 18.00 hod.. * Maria, Lenka, Ľuboš,
Mária s rodinami, 18.45 hod.: Moleben k BS so zasvätením, 5. zádušná sobota 8. jún:
8.00 hod.: 17.00 hod.: † za zosnulých + hramoty, 19.00 hod.: CHVÁLY, Nedeľa svätej
päťdesiatnice, myrovanie, 9. jún: 7.00 hod.. Sv. ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * Jozef sl.,
9.15 hod.: CZŠ sv. Juraja, * Dana, 10.30 hod.. * Za farské spoločenstvo CSL., 14.30 hod.:
večiereň + korunka k bm, 18.00 hod.: * Ivo, Gabriela, Ivana, Daniela sl.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Pondelok 3.6.: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu, Marcela a Tamaru,
Utorok 4.6.: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava s rod., Streda 5.6.:
18:00 + Peter, Štvrtok 6.6.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu s rod., Piatok
7.6.: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre členov arcibratstva sv. ruženca, Sobota
8.6.: 7:00 Za zosnulých, panychída s hramotami, Nedeľa 9.6.: 7:30 Za farnosť.
SÁLA KRÁĽOVSTVA JEHOVOVÝCH SVEDKOV
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konaj na Festivalovej ulici 2042 vo
Svidníku takto: Štvrtok 6. júna o 18. hod.: Náš kresťanský život a služba: - Galaťanom
4-6 kap., - Symbolická dráma, ktorá má význam aj pre nás, - Galaťanom 4:6. - Aký
je význam hebrejského alebo aramejského slova abba?, - Čo som sa z čítania Biblie
na tento týždeň naučil o Jehovovi?, o 19. hod.: Zborové štúdium Biblie - Čo Ježiš
zvestoval, Sobota 8. júna o 14. hod.: Betélový rečník - služobný prejav: Aké máš
srdce?, Nedeľa 9. júna o 9.30 hod.: Verejná biblická prednáška: Môžu nám biblické
zásady pomôcť zvládnuť dnešné problémy?, Hlavné myšlienky: - Prečo uplatňovať
biblické zásady?, - Ako riešiť konflikty, - Ako nájsť šťastie, - Ako zvládnuť ekonomické
problémy, - Ako zmierniť úzkosť.
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Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci jún
2019 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku
s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

FRAMPTONOVÁ, Megan: Nerozvážna grófka.
Bratislava, Ikar 2019. 270 s.
Lady Olivia odmieta zopakovať škandalózne
chyby svojich sestier. Namiesto toho, aby zišla z
cesty, mieni sa vydať za lorda, ktorého odmietla jej
sestra, a pomáhať mu s dobročinnou prácou. Lord
však váha a Olivii sa v hlave zrodí plán: získa si
jeho obdiv tak, že nájde vhodnú nevestu jeho najlepšiemu priateľovi, ktorý je nemanželským synom.
Aké ťažké však bude urobiť zo šviháka Edwarda
Wolcotta skutočného džentlmena a nevšímať si jeho
veľavravné pohľady. Edward Wolcott sľúbil svojmu
otcovi, že sa dobre ožení, a zdá sa, že lady Olivia mu
v tom pomôže. Chce ho predstaviť na londýnskych
báloch, v salónoch a najmä ctihodným dámam,
no Edwardova myseľ blúdi inde... Celý čas sa točí
okolo lady Olivie. Len darebák by však zviedol vojvodovu najposlušnejšiu
dcéru. A len skutočne nezodpovedný človek by všetko riskoval, aby sa ocitla
v jeho náručí...

GAUGUIN, Paul (7.6.1848-8.5.1903)
Paul Gauguin, francúzsky maliar sa narodil 7.6.1848 v Paríži. Bol samoukom,
maľovaniu sa venoval len vo voľnom čase. Tvoril pod vplyvom impresionistov,
hlavne Camilla Pissara. Od r. 1883 sa venoval len maliarstvu, zúčastňoval
sa na skupinových výstavách impresionistov. V r. 1887 cestoval do Panamy
a na Martinique. Stretnutie s tropickou vegetáciou a prírodným spôsobom
života domorodcov rozhodli o tematike jeho obrazov a o ich farebnosti.
Pont-Avenská škola rozhodujúcim spôsobom ovplyvnila vývoj moderného
maliarstva. Gauguin bol jedným z jej zakladateľov. Van Gogh ho zoznámil
s japonskou drevorezbou. Spolupráca s van Goghom trvala kvôli rozporom
len krátko. V r. 1891 sa znova vydal na cesty do južných morí a v r. 1893 sa
posledný raz vrátil do Francúzska. V r. 1895 navždy opustil Paríž a r. 1901
sa odsťahoval na Tahiti. Dielami ako Tahiťanky si vytvoril vlastný štýl. Jeho
neskorá tvorba je ovplyvnená polynézskou mytológiou a každodenným životom. Zomrel 8.5.1903 a pochovaný je na ostrov Atuona Hiva 'Oa v súostroví
Markézskych ostrovov.

PUŠKIN, Alexander Sergejevič (6.6.1799-10.2.1837)
Ruský romantický básnik a prozaik. Pochádzal zo starej šľachtickej rodiny.
Študoval na privilegovanom lýceu v Cárskom Sele. Po maturite sa zamestnal
na ministerstve zahraničných vecí. Puškinovým vrcholným dielom prvého
obdobia je rozprávkový epos Ruslan a Ľudmila. Istý čas žil na juhu Ruska.
Precestoval Kaukaz, Krym, žil v Kišiňove, kde začal pracovať na veršovanom
románe Eugen Onegin. Neskôr žil na svojom majetku pri Pskove. V tomto
období vznikli poémy Kaukazský zajatec, Bachčisarajská fontána, Cigáni a
Boris Godunov. Medzi ďalšie diela Puškina patria historická povesť Kapitánova
dcéra, novela Piková dáma a novela Medený jazdec. Puškin zomrel na následky zranení, ktoré utŕžil v súboji s prisťahovalcom Georgesom d`Anthésom.

- Haló, pán čašník, tento rezeň páchne alkoholom!
Čašník odstúpi niekoľko krokov od stola a pýta sa:
- A teraz?

