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Vo svidníckej nemocnici vlani liečili najviac pacientov
s mozgovou príhodou podaním trombolýzy
V Nemocnici Svet zdravia vo Svidníku počas minulého roku
dosiahli najvyššie percento odliečených pacientov s cievnou
mozgovou príhodou. Vyplýva to z rebríčka TOP slovenských
nemocníc, ktorý zverejnila pacientska organizácia Sekunda pre
život a Slovenská neurologická spoločnosť.
Medzi kľúčové kritérium hodnotenia jednotlivých iktových pracovísk patrilo
najmä percento odliečených pacientov s mozgovou porážkou, ktorým bola v
hyperakútnom štádiu realizovaná trombolýza (IVT), teda rozpustenie krvnej
zrazeniny.
„Prvé miesto nás veľmi potešilo. Ide o ocenenie jednak pacientskej organizácie a zároveň Slovenskej neurologickej spoločnosti, čo si zaslúži veľký rešpekt
neurologického oddelenia pod vedením primárky Anny Kravecovej. Som hrdý
na prácu našich lekárov, ktorí spolu so svojimi tímami odvádzajú profesionálnu
prácu a dokazujú, že ju robia so srdcom a pre ľudí,“ uviedol riaditeľ Nemocnice
Svet zdravia Svidník Slavko
Rodák.
European Stroke Organization (Európska organizácia pre cievne mozgové
príhody) stanovuje minimálnu hranicu odliečených
pacientov na úrovni 15 percent. Z vyššie uvedených a
aktuálne zverejnených dát
vyplýva, že aj na Slovensku
máme špičkové pracoviská,
ktoré nielenže dosahujú
túto stanovenú úroveň, ale
ju aj prekračujú, podotýka
pacientska organizácia Sekunda pre život a Slovenská
neurologická spoločnosť.
Pri liečbe pacientov s mŕtvicou je dôležitý najmä čas.
Čím skôr pacient príde do
nemocnice, tým má väčšiu
šancu na úspešnú liečbu. Aktuálne zverejnené výsledky svedčia o tom, že
pacienti prišli do týchto nemocníc v primeranom terapeutickom „okne“, zároveň
to svedčí aj o dobrom manažmente pracovísk v akútnej intervencii cievnej
mozgovej príhody.
„Čo sa týka času, v roku 2018 bol za SR priemerný čas od príjmu pacienta do
nemocnice po aplikáciu trombolytickej liečby 43 minút (v intervale priemerného

času v nemocniciach od
19 po 88 minút), čo je o
7 minút menej ako v roku
2017 (vtedy sa priemerný čas v nemocniciach
pohyboval v intervale od
23 do 93 minút),“ uvádza
pacientska organizácia
Sekunda pre život a
Slovenská neurologická
spoločnosť.
O cievnej mozgovej
príhode
Cievna mozgová príhoda je závažné neurologické ochorenie, pri
ktorom dochádza k poškodeniu mozgového
tkaniva nedokrvením alebo krvácaním do mozgu.
Už dávno neplatí, že je to
ochorenie týkajúce sa len

SLAVKO RODÁK

seniorov. Ročne u nás postihne
cievna mozgová príhoda tisíce
obyvateľov. Len v roku 2017 si
toto ochorenie podľa dát z Národného neurologického registra (v
Národnom centre zdravotníckych
informácií), pod ktorý patrí aj hlásenie pacientov s cievnou mozgovou príhodou, vyžiadalo viac ako 21-tisíc hospitalizácií. V roku 2016 to bolo takmer
20-tisíc hospitalizácií.
Zároveň je to najviac invalidizujúce ochorenie na svete, ktoré pripúta na lôžko
až tretinu pacientov. Preto je v súčasnosti aktuálna aj problematika cielenej
rehabilitačnej starostlivosti o pacienta ako dôležitá súčasť terapie a očakávaný
vklad do zvýšenia kvality života takýchto pacientov.
Na toto ochorenie zomiera dvakrát viac ľudí ako na srdcový infarkt. Každý
deň zomrie na mŕtvicu štrnásť ľudí. Do 1 roka po mŕtvici však zomiera čoraz
menej ľudí. Podľa analýzy pracovníkov registra na NCZI sa u trombolyzovaných pacientov za posledných takmer 10 rokov znížilo úmrtie do jedného roka
dvojnásobne (kým v roku 2009 zomieral po mŕtvici do jedného roka každý
štvrtý pacient, v roku 2016 to bol každý ôsmy).
(jf)
„Som hrdý na prácu našich lekárov,
ktorí spolu so svojimi tímami odvádzajú
profesionálnu prácu a dokazujú,
že ju robia so srdcom a pre ľudí“

Riaditeľky si prevzali dekréty
V pondelok uplynulý týždeň si úspešné uchádzačky o funkcie riaditeliek školských zariadení prevzali
dekréty o menovaní.
Výberové konania prebehli v máji a vymenované riaditeľky sa
ujmú funkcie 1. júla. Rada školy každého školského zariadenia
volí riaditeľa školy a odporúča primátorovi na vymenovanie. Na
stretnutí boli prítomné predsedníčky rád škôl.
Riaditeľkami sú na fotografii z ľavej strany: ZŠ na Ul. 8. mája
Jarmila Petnuchová, MŠ na Ul. gen. Svobodu Anna Kurečková,
(primátorka Svidníka Marcela Ivančová), MŠ na Ul. Ľ. Štúra Viera
Haľková, ZŠ na Ul. Komenského Helena Lacová.
Primátorka Marcela Ivančová popriala do nového obdobia
riaditeľkám najmä pevné zdravie, veľa elánu a sily napĺňať vízie
a plány. Popriala všetkým dobrú spoluprácu a veľa výborných
realizovaných nápadov. Primátorka vyzdvihla náročnosť spojenia
pedagogickej praxe a riadiacej funkcie, ktoré si vyžaduje celého
človeka a odovzdanie sa práci.
(kt)
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Obnova svidníckeho amfiteátra po rokoch
V posledných týždňoch to na svidníckom amfiteátri žije a to
nielen vďaka festivalom, ale tiež vďaka prácam na jeho oprave.
Amfiteáter v meste Svidník bol postavený v roku 1956 a odvtedy
budovu aj okolie nahlodal zub času, a je nevyhnutná celková
rekonštrukcia a modernizácia.
V lete 2018 bola mestu Svidník doručená výzva Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
na odstránenie najzásadnejších nedostatkov a havarijného stavu toaliet.
Vedúca kancelárie primátorky Erika
Červená: „Po nástupe nového vedenia
v decembri, sme zistili, že sa tak nestalo
a tak sme požiadali o predĺženie lehoty
na odstránenie porúch a nedostatkov
do 15.5.2019, tak aby sme stihli prvú z
plánovaných akcií - Rusínsky festival“.
Mestu Svidník sa podarilo závady
odstrániť - dali sa do poriadku toalety
mimo hlavnej budovy - boli opravené,
doplnili sme vodovodné batérie, boli
kompletne vymaľované, opravená
fasáda a opravený zdroj pitnej vody
pre verejnosť. Po 8 rokoch mesto
zrealizovalo revíziu elektroinštalácie,
požiarnej ochrany a bola tiež prečistená
kanalizácia, ktorá v minulosti spôsobovala nepríjemnosti organizátorom akcií
a najmä návštevníkom.
Toalety v hlavnej budove amfiteátra prešli tiež zmenami, podarilo sa dať do
poriadku všetky nefunkčné sociálne zariadenia a odstrániť havarijne stavy.

Dôležitými úpravami prešlo priečelie pódia, ktoré je kompletne vystierkované
a vymaľované i priečelie orchestriska. Schodiská k pódiu sú tiež opravené a
bola osadená nová travertínová dlažba.
Vyspravené bolo aj pódium, pre lepší komfort účinkujúcich a vymaľovala
sa časť za pódiom. Boli vymurované nové podporné múriky, vyspravené a
vymaľované časti za pódiom i schodiská zo zadnej časti pódia. Všetky náklady
na opravu sú cca 18 tisíc eur.
Primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová: „Tieto opravy boli na jednej
strane nevyhnutné, na strane druhej
dlho odkladané, preto sme veľmi radi,
že sa z rozpočtu mesta podarilo dať
aspoň v nevyhnutnej miere do poriadku
kultúrny stánok, ktorý je dejiskom našich festivalov a ďalších zaujímavých
akcií. Ak chceme v budúcnosti viac
využívať jeden z najkrajších amfiteátrov
na Slovensku na organizáciu rôznych
podujatí, spríjemniť pobyt v ňom ako
účinkujúcim tak aj návštevníkom, je
komplexná rekonštrukcia nevyhnutná.
Budeme sa uchádzať aj o externé
finančné zdroje, aby sme z tohto areálu
urobili atraktívnu a modernú multifunkčnú zónu, ktorá má spolu s areálom
skanzenu Múzea ukrajinskej kultúry,
športovým areálom, blízkym Pamätníkom Sovietskej armády, vojenským
múzeom a jeho vonkajšou expozíciou
potenciál stať sa turisticky vyhľadávaVšetky náklady na opravu amfitenou komplexnou lokalitou.“
átra činili čiastku cca 18 tisíc eur
Kristína Tchirová,
hovorkyňa mesta Svidník
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Obchodný dom Kaufland otvoria na začiatku budúceho roka
Roky čakania sa končia a ľudia sa môžu tešiť na prvé semafory.
Mali by pribudnúť na frekventovanej križovatke, ktorá bude zrejme ešte vyťaženejšia. Budovať začali nové obchodné centrum,
a tak aj cestu musia opraviť.
Rozšírenie vozovky a chodníkov, nové pruhy na odbočenie a najmä oprava
mimoriadne rozbitého úseku cesty I. triedy priamo v centre mesta Svidník.
Celé to spustil nový obchodný reťazec prichádzajúci do Svidníka.
„V súvislosti s výstavbou obchodného centra je v pláne aj oprava cesty,
ktorá je v dĺžke 206 metrov a zároveň k tomu patrí aj výstavba križovatky,“
informovala hovorkyňa mesta Svidník Kristína Tchirová.
Cesta s križovatkou už mala byť dávno vynovená. Reťazec ale s výstavbou
váhal od roku 2015. Až teraz sa do toho pustil. Svidníčania sa teda dočkali
a križovatku pri dnes už dvoch jestvujúcich obchodných domoch po štyroch
rokoch kompletne zrekonštruujú. Bude z nej prvá svetelná križovatka v meste.
Čo na to hovoria Svidníčania? „Ozaj, že vo Svidníku budú prvé.“ „Tak to
bude tiež vynikajúco, aby sa to mesto trošku zmodernizovalo.“
V najbližších mesiacoch Svidníčanov čakajú dopravné obmedzenia a problémy budú mať napríklad aj s parkovaním v areáli nemocnice. No napriek tomu
sú spokojní, na rekonštrukciu čakali dlho. „Čakalo sa štyri roky a to treba
čím skôr,“ povedal nám jeden zo Svidníčanov.
Stavbári už s prácami začali. Vytýčené majú pozemky a v lokalite s čoskoro
hneď tromi obchodnými reťazcami sa chystajú na úpravu križovatky. Stále platí
prvotný projekt, že tu autá a chodcov budú riadiť semafory. „Celá technická
príprava sa buduje tak, aby bola uspôsobená komunikácia pre svetelnú
križovatku,“ dodala hovorkyňa mesta Svidník.
Či na spomínanej križovatke napokon predsa len semafory budú alebo nie,

bude jasné až pred jej dokončením, teda v druhej polovici tohto roka. Terajšia
intenzita dopravy totiž naznačuje, že semafory by len zbytočne zdržiavali
premávku a najčastejšie by na nich zrejme blikala len oranžová. „To, v akej
podobe nakoniec tá križovatka bude, sa dozvieme pri samotnej finalizácii
celého projektu,“ uzavrela hovorkyňa mesta Svidník Kristína Tchirová.
Nás však zaujímalo kedy Kaufland otvoria i to, koľko ľudí tam nájde prácu.
„Obchodný dom Kaufland vo Svidníku by sme radi otvorili na začiatku
budúceho roka. Koncept obchodného domu (rozmiestnenie tovaru) bude
rovnaký ako je v našom obchodnom dome Kaufland na Trstínskej ceste
v Trnave. Celkovo vznikne viac ako 200 parkovacích miest,“ informovala
Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.
***
Ako vyzerá trnavská predajňa?
Nová trnavská predajňa je postavená podľa najnovších štandardov spoločnosti a každý zákazník v nej nájde nielen stály, ale aj sezónny či nepotravinový
tovar rôzneho druhu. Vďaka otvorenému konceptu, ktorý predajňa ponúka,
sa zákazník hneď po vstupe do predajne ocitne v oddelení ovocia a zeleniny,
hneď za ním sa nachádza pekáreň. Samozrejmosťou sú aj pulty s čerstvým
mäsom a nechýbajú ani samoobslužné pokladne či malé nákupné košíky na
rýchly nákup. Nakupovanie v predajni sa tak stáva jednoduchým a rýchlym.
Požiadavky zákazníkov zohľadňuje aj samotné rozmiestnenie sortimentu.
Mrazený tovar sa nachádza hneď pri pokladniach, v blízkosti ktorých nechýba
regál s rýchlym občerstvením či vynovený informačný pult. Pre lepšiu orientáciu sú jednotlivé oddelenia označené farebne a s viditeľnými nápismi. Aj táto
predajňa sa môže pochváliť tým, že garantuje ekologický prístup. Funguje na
systéme rekuperácie, vďaka ktorej šetrí spoločnosť Kaufland energiu, a tým
aj životné prostredie. Zákazníkom je k dispozícii predajná plocha o rozlohe
zhruba 3 493 m². Areál obchodného domu sa rozprestiera na pozemku s
celkovou rozlohou 28 378 m², zastavaná plocha z toho predstavuje približne
5 550 m².
***
Spoločnosť Kaufland
Spoločnosť Kaufland patrí k lídrom
medzi obchodnými reťazcami a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1 230
samoobslužných obchodných domov
v Nemecku, Českej republike, Poľsku,
Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku a
na Slovensku. Prvý obchodný dom
otvoril Kaufland v roku 2000 v Poprade
a doteraz otvoril na území Slovenska
spolu 67 prevádzok.
Obchodné domy Kaufland ponúkajú
rôznorodý sortiment a atraktívne privátne značky. To, že Kaufland patrí
medzi top značky na slovenskom trhu,
dokazujú aj ocenenia Najzamestnávateľ roka v kategórii obchod a služby
(2016), Slovak Superbrands Award
(2015, 2016, 2017, 2018), Najdôveryhodnejšia značka (2016, 2017) a
Zodpovedný predajca (2016).
(ks)
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Jarné kosenie lúk a pasienkov ohrozuje hniezdiace vtáky
Jarné kosenie lúk a pasienkov ohrozuje hniezdiace vtáky, ale
aj mláďatá divej zveri. Chrániť ich pred zbytočným uhynutím
počas kosby umožňuje poľnohospodárom od tohto roku aj nová
webová aplikácia Živá lúka. Poľovníci budú môcť včas reagovať
a vykonať preventívne opatrenia. Vďaka jednoduchej aplikácii
sa môžu k ochrane zveri pridať aj dobrovoľníci a zamedziť zbytočnému úhynu zveri.
Dbať o to, aby zver, ako aj ostatné živočíchy pri obhospodarovaní pozemkov
neboli zraňované, alebo usmrcované a aby ich biotopy neboli poškodzované
je povinnosťou všetkých užívateľov poľnohospodárskych pozemkov. Napriek
tomu každoročne pri kosbe pasienkov a krmovín na prelome jari a leta dochádza k stratám na životoch voľne žijúcej zveri. Ide najmä o srnčiu zver, ale aj
o iné druhy mláďat raticovej zveri, samíc vtákov hniezdiacich na zemi a ich
znášky vajec, i ďalšie drobné živočíchy. Ako príklad uvádzame, že v okrese
Svidník bol pri jednej kosbe za jeden deň v minulom roku zaznamenaný úhyn
13 kusov srnčej zveri.
Zákonnou povinnosťou poľnohospodárov je oznámiť užívateľovi poľovného
revíru najmenej tri dni vopred čas a miesto vykonávania poľnohospodárskych
prác v noci, kosenie krmovín a použitie chemických prípravkov, ktoré môžu
byť škodlivé pre zver. Jednou z metód, ako si splniť zákonnú povinnosť je
taktiež informovať užívateľov poľovných revírov telefonicky o prácach na
poľnohospodárskych pozemkoch.
Poľnohospodári sú tiež povinní používať plašiče zveri pri kosení trvalých
trávnych porastov, obilnín a krmovín a pri ich zbere vykonávať práce tak, aby
bola zver vytlačovaná od stredu pozemku k jeho okraju. Užívateľom pozemkov
môže okresný úrad, pozemkový a lesný odbor za neplnenie povinnosti uložiť
finančnú pokutu až do výšky 15 000 eur. Podľa prieskumu poľovníckych
organizácií, ktoré škody na zveri evidujú, si až 72 % poľnohospodárskych
subjektov neplní zákonnú povinnosť a neohlasuje kosbu vopred.
Medzi najúčinnejšie plašiče zveri patria zvukové plašiče, ktoré fungujú na
princípe generovania špecifického ultrazvukového signálu, ktorý je pre danú
divokú zver nepríjemný, takže tá po krátkom čase chránený priestor opúšťa a
hľadá si nové útočisko mimo priestoru chránený odpudzovačom. Generované
ultrazvukové signály môžu mať taktiež automatickú zmenu kmitočtu v danom
rozsahu, aby si zver na signál nezvykla a súčasne aj automatickú zmenu

výkonu (náhla zmena výkonu), ktorá prispieva k vyššej účinnosti tohto typu
odpudzovača. Ďalším vhodným plašičom je chemický plašič, ktorý funguje
na princípe špeciálneho pachu predátora (napr. medveď, vlk a pod.), alebo
ľudského pachu, ktorý odpudzuje divokú zver a aplikuje sa do okolia polí a lúk,
aby sa na nich minimalizoval počet divokej zveri a tým sa aj zároveň predchádzame škodám na poľnohospodárskych pozemkoch a taktiež škodám, ktoré
sú pri obhospodarovaní poľnohospodárskych pozemkoch na zveri.
Občianske združenie OZ ZELEŇ v spolupráci so Slovenskou poľovníckou
komorou v tomto roku spustili webovú aplikáciu www.zivaluka.sk, kde môžu
poľnohospodári zapísať termín a miesto plánovanej kosby, čím si splnia zákonnú povinnosť a umožnia poľovníckym organizáciám zorganizovať úspešné
preventívne akcie a eliminovať škody. Poctivým ohlasovaním termínov kosby
zabezpečia nielen plnenie si zákonnej povinnosti, ale aj predchádzanie zbytočnej smrti zveri. Obvodná poľovnícka komora, vás vyzýva a odporúča všetkým
poľnohospodárom, ako aj užívateľom poľovných revírov a taktiež dobrovoľníkom, aby sa zapojili a zaregistrovali do webovej aplikácie www.zivaluka.sk a
pomohli našej prírode.
Ivan Džupin

V Stropkove začínajú archeologický výskum bývalého hradu
V Stropkove sa dostali do ďalšej fázy rekonštrukcie námestia,
ktorého časť sa nachádza na miestach bývalého hradného
areálu. V týchto dňoch tam začali s hrubým odkopom a odstraňovaním pivničných priestorov asanovaných stavieb a následne
pristúpia k sondážnemu archeologickému výskumu. Ide o lokalitu, kde ešte pred poldruha rokom stáli posledné dva domy, ktoré
samospráva v roku 2016 odkúpila od ich vlastníkov.
„Som veľmi rád, že po vykúpení domov a ich asanácii začíname ďalšiu
etapu rekonštrukcie nášho námestia.
Nachádzame sa na miestach bývalého
hradu, historicky najcennejšom území
námestia i celého regiónu a preto
verím, že sa nám podarí získať nové
poznatky o našom meste,“ uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza.
Výskum realizuje archeológ Mário
Comisso, ktorý pri výskume vychádza
z historických máp pochádzajúcich z
prvej polovice 18. storočia. „Začali sme
búracími prácami pomocou ťažkých
mechanizmov. Vzhľadom na to, že
tu donedávna stáli novodobé stavby,
potrebujeme odlíšiť, ktoré murivá patrili hradu a ktoré sú až z 20. storočia.
Následne pristúpime k samotnému

archeologickému výskumu pomocou ručných sondáží,“ priblížil archeológ.
Dostupné mapy a nákresy hradu však podľa neho nie sú presné, čo sa potvrdilo už pri prvotnom prekrytí historických máp zobrazujúcich kostol a kaštieľ
(súčasti hradného areálu) so súčasnými katastrálnymi mapami. „Máme určité
predpoklady, kde by sa línie vonkajšieho obvodu hradu zo severozápadnej
časti mohli nachádzať, preto verím, že na tie murivá natrafíme.
Následne by sme po ich vyhodnotení mohli pokračovať kopaním sond aj v
interiéri, prípadne na miestach, kde sa podľa nákresov nachádzala severovýchodná bašta,“ vysvetlil M. Comisso. Prvé výsledky sondážneho výskumu
by mohli byť známe v polovici júna. Pre
mesto i Pamiatkový úrad budú podkladom
pre realizáciu ďalších výskumov v nasledujúcich rokoch.
Celkové závery výskumu budú východiskom pre projekt rekonštrukcie zvyšnej
časti námestia. Samospráva bude následne hľadať zdroje na jej realizáciu. „Našim
cieľom je dostať niekdajší hrad a celý jeho
areál zahŕňajúci sanktuárium a kaštieľ viac
do povedomia Stropkovčanov i návštevníkov mesta. Málokto totiž dnes vie, že
Stropkov mal kedysi mohutné opevnenie.
Ak sa nám záverečnú etapu rekonštrukcie
podarí zrealizovať, v meste vznikne atraktívny priestor dýchajúci dávnou históriou,“
uzavrel O. Brendza.
Peter Novák,
hovorca mesta Stropkov
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Svidnícky mestský prednosta Miroslav Novák opisuje novú štruktúru úradu
Mestský úrad vo Svidníku pracuje od 1. júna v novom usporiadaní organizačných útvarov, ktoré majú nové označenia.
Informoval nás o tom prednosta Mestského úradu vo Svidníku
Miroslav Novák.
Nové označenia jednotlivých organizačných útvarov svidníckeho
Mestského úradu sú
takéto: kancelária
primátorky, sekretariát prednostu, odbor financií, odbor
výstavby, životného
prostredia a správy
majetku, odbor sociálnych služieb. Tieto
organizačné útvary
sa vnútorne členia
na referáty, ktoré
vykonávajú všetky úlohy a činnosti
potrebné pre riadny
chod mesta. „V organizačnej štruktúre už nenájdete
odbor všeobecnej
vnútornej správy a odbor školstva,
kultúry, športu a mládeže. Činnosti,
ktoré tieto odbory zabezpečovali,
sa prerozdelili pod kanceláriu primátorky a sekretariát prednostu,“

informoval Miroslav Novák, podľa ktorého Kancelária primátorky zastrešuje
referát vnútornej
prevádzky, referát marketingu
a komunikácie,
referát školstva
a referát kultúry.
Pod kanceláriu
primátorky sa
začleňuje aj referát regionálneho rozvoja.
„Pre úplnosť
dodávame,
že kancelária
primátorky nie
je nástupcom
kancelárie primátora, ktorá
bola zriadená v
závere minulého funkčného obdobia. Je plnohodnotným odborom,
ktorý plní množstvo funkcií,“ podotkol Miroslav Novák. Vedúcou Kancelárie primátorky je Erika Červená, ktorá

ako poverená vedúca doteraz riadila
dnes už bývalý Odbor školstva, kultúry,
športu a mládeže.
„Pod Sekretariát prednostu sa začleňuje matrika a evidencia obyvateľstva, kancelária prvého kontaktu,
referát IT, referát personalistiky a
referát vnútornej správy zabezpečujúci úlohy spojené s vnútorným
fungovaním mestského úradu.
Sekretariát prednostu nemá osobitného vedúceho, prácu sekretariátu vedie a organizuje prednosta,“
vysvetlil Miroslav Novák a zdôraznil,
že významnou zmenou je vytvorenie
referátu správy majetku, ktorý je začlenený pod odborom výstavby. „Správu
majetku mohla verejnosť vnímať
pod bývalým odborom finančným
a správy majetku. Činnosti spojené
s majetkom, ktoré odbor vykonáva,
je najmä evidencia majetku a nakladanie s majetkom. Rozhodli sme
sa začleniť tento referát pod odbor
výstavby, aby bola správa majetku
vykonávaná komplexne,“ zdôraznil
prednosta svidníckeho Mestského
úradu a opísal ešte odbory financií a
sociálnych služieb. „Ich činnosť sa
nemení, pretože vyplýva nielen z
činnosti samosprávy, ale aj z platnej

legislatívy. Zmeny nie sú len mechanickou zmenou štruktúry, chceme
nimi prácu úradu zlepšiť a priblížiť
občanovi. Racionalizácia, efektívnosť, kvalita práce a kontrola sú
základnými požiadavkami, s ktorými pracujeme a na základe ktorých
tvoríme víziu fungovania mestského úradu,“ upozornil Miroslav Novák.
Zmeny, ktoré nové vedenie Svidníka
zaviedlo, sprevádzajú aj nové interné
predpisy a súčasne spustili vynovenú
verziu dochádzkového systému. „Vykonané zmeny charakterizujeme
ako ďalší krok k modernej samospráve a naplnenie nevyhnutnej
potreby odstrániť nedostatky vo
fungovaní mestského úradu. Chceme zlepšiť nielen manažovanie
úradu, ale aj jeho vzhľad. Postupne
chceme rekonštruovať vnútorné
priestory administratívnej budovy,
vestibul, aj sociálne zariadenia, aby
sme vytvorili lepšie podmienky pre
zamestnancov úradu, nájomcov
a majiteľov kancelárií, ale najmä
pre občanov mesta,“ skonštatoval
v závere nášho rozhovoru prednosta
Mestského úradu vo Svidníku Miroslav
Novák.
(pn)

Majiteľom podomácky zostrojených traktorov uľahčia život
Už nie každé tri, ale každých desať rokov. Majitelia podomácky zostrojených traktorov
budú mať jednoduchší život. Dostanú nové značky a žiadať o ne budú zriedkavejšie
než doteraz.
Na polia aj s traktormi bez riadnych evidenčných čísiel. Toto začali riešiť už v roku
2013. „Dostanú takú osobitnú značku, bez toho, aby museli absolvovať STK,“
navrhol ešte v roku 2013 vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák. Osobitnou značkou
bola značka s písmenom C. Platila tri roky a gazdovia potom museli žiadať novú.
Neskôr to štát ešte sprísnil a museli absolvovať tzv. zjednodušenej STK. Po novom
budú môcť gazdovia jazdiť aj po cestách I. a II. triedy, no iba v rámci presunu na
miesto práce. Doterajšie Céčkove značky nahradia značky označené písmenom F ako
farmár. „Takáto značka bude platiť nielen pre podomácky vyrobené traktory, ale
aj staršie továrensky vyrobené pred 30. júnom 2009. ,,F“- značka bude platiť 10
rokov,“ povedala Zuzana Viciaňová z Ministerstva dopravy, podľa ktorej majiteľ traktora
predtým jasne určí rozsah obhospodarovaného územia, ako tomu je i teraz. „Dobré je
to. Pre nás, čo máme tie traktory na takú menšiu výpomoc, je to veľmi dobré,“
reagoval napríklad Juraj Sidlár z Kapišovej. „Už na čase to bolo spraviť takúto
vec pre nás, lebo my to využívame len na takéto menšie potreby,“ pokračoval
Juraj Sidlár. Koľkokrát do roka vyberiete traktor? „Ja asi päťkrát, keď ho zoberiem,
záhumienku poorať a týmto to končí.“ A možno drevo priviezť? „No hej, možno
drevo priviezť a to je všetko.“
Ministerstvo hovorí, že vychádza
malým farmárom v ústrety, no
technickej kontrole, hoci zjednodušenej sa nevyhnú. „Základnými
technickými požiadavkami je
funkčné osvetlenie vozidla, brzdové zariadenia, zvuk vozidla,
spájacie zariadenia a zvláštne
výstražné oranžové svetlo, ktoré mu potvrdí zjednodušená
STK,“ dodala Zuzana Viciaňová
z Ministerstva dopravy a my ešte
doplňme, že novela zákona bude
platiť od novembra tohto roku.
(ps)

Juraj Sidlár z Kapišovej za
volantom svojho traktora
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Na stretnutí konškolákov v Krajnej Poľane ožili zaujímavé spomienky
V posledný májový deň sa v Krajnej Poľane, v budove základnej
školy, stretli po 55 rokoch konškoláci, ktorí základnú deväťročnú
školu absolvovali v roku 1964. Privítal ich riaditeľ Základnej školy
Jozef Bilas a ukázal im súčasný objekt školy s učebňami.
Bývalí žiaci vstúpili do novučičkej
školy v roku 1960. Budova bola dokončená rok predtým. Škola patrila
medzi moderné objekty v okrese.
Do školy chodili Vyšnokomárničania,
Nižnokomárničania Pstrinčania,
Miroľčania, Príkrania, Bodružalčania, Krajnobystrania, Hunkovčania,
Korejovčania, Krajnočierňania aj deti
z Krajnej Poľany.
Stretnutia sa zúčastnilo zo 44 žiakov 22 sedemdesiatročných dôchodcov. 12 spolužiaci sú už na orbite, v
nebíčku. Ostatní sa ospravedlnili z
rôznych dôvodov.
Po vstupe na prízemie sme prešli

popri školníkovi na chodbu, kde sme
si prezreli výstavu s témou histórie
školy. Na jednom z panelov bola fotografia učiteľa Vasila Rudyho, ktorý
bol výborný matematik s prirodzenou
autoritou, vzbudzoval rešpekt.
Bola tam tiež fotografia z vystúpenia speváckeho súboru, ktorý
sprevádzali hráči na mandolínach
a balalajkách. V tom čase vedúcou
speváckeho súboru bola učiteľka,
slovenčinárka Anna Loziňáková
Kollárová. Nácviky na hudobných
nástrojoch viedol vtedajší riaditeľ
školy Štefan Fecko. Svojou autoritou
dosiahol, že chlapci sa nácvikom nevyhýbali. Ako žiaci sme mali tú
česť zúčastniť
sa krajskej speváckej súťaže v
Prešove, kde sme
sa umiestnili na
poprednom mieste. Vystúpili sme
aj na folklórnom
festivale Sviatku
piesní a tancov vo
Svidníku, dvakrát
po sebe v rokoch
1963 a 1964. Na
ďalšej fotografii
bol Štefan Šlepecký, ktorý nás
učil matematiku,
práce v dielňach
aj na pozemku.
Práve on nás naučil vrúbľovať ovocné stromčeky.
Medzi silné zážitky v tom čase
patrili návštevy
Duklianskeho
pamätníka a pravidelná účasť na
pietnych aktoch,
na kladení vencov
pri historických
výročiach. Pamätník sa nachádza v
smrekovom parku
a je o 130 m vyššie, ako budova
školy v Krajnej
Poľane. Tam vždy
povieval prenikavý vetrík osviežený ihličím, čo je
oproti listnáčom
neporovnateľné
povetrie. Táto prírodná atmosféra umocňovala

emocionálny zážitok zo sviatočnej
nálady.
Počas štvorročného štúdia sme v
roku 1963 zažili aj cyklistické Preteky mieru Praha - Varšava - Berlín,
ktoré prechádzali cez Dukliansky
priesmyk. Nádherne bola vyzdobená a vyzametaná štátna cesta, aby
cyklistom malé kamene nespôsobili
na galuskách defekty. Betónové
stĺpiky popri ceste boli vyzdobené
brezovými vetvičkami s pestrým krepovým papierom. Ako žiaci sme sa
pravidelne individuálne zúčastňovali
Duklianskeho behu ako diváci pri
ceste z Dukly na svidnícky futbalový
štadión, intenzívne povzbudzujúc
okolo bežiacich súťažiacich. Boli to
nezvyčajné časy nášho raného detstva, prežité v nádhernom prostredí
Nízkych Beskýd. Tieto spomienky
sa nám premietali mysľou, keď sme
boli v objekte našej školy. Na záver
návštevy sme si na schodoch pod
balkónom, medzi imitáciou dórskych
stĺpov, urobili spoločnú fotografiu.
Po prehliadke školy a besede s
riaditeľom Jozefom Bilasom sme sa
premiestnili do Svidníka, do športovej haly, kde po výdatnom obede,
pri kávičke a chutnom ovocnom
zákusku sme družne pohovorili o
našich životných cestách od skončenia školy. Zo žijúcich a prítomných
dvaja spolužiaci zakotvili v Bratislave
a Ostrave, jeden v Trenčíne a po
dvoch v Košiciach a Prešove. Ostatní
zostali verní svidníckemu a bardejovskému regiónu.
Na záver patrí poďakovanie a
uznanie Hane Durovej Špavelkovej z
Košíc, ktorá iniciovala toto stretnutie
a Svidníčankám Márii Saganovej Ducarovej, Márii Vasilenkovej Figovej a
Terézii Šturákovej Hrinkovej, ktoré
organizačne zabezpečili jeho celý
priebeh. Ešte raz veľká vďaka.
(Pňák), FOTO: Ing. Jozef Zelizňák
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Mladí folkloristi z Makovičky strávili týždeň v ukrajinskom Kyjeve
V stredu 22. mája vyrazili členovia Detského folklórneho súboru
Makovička na tohtoročný zahraničný zájazd. Makovička prijala
pozvanie na festival, ktorý sa realizoval v hlavnom meste nášho
východného suseda.
Do takmer trojmiliónového Kyjeva dorazila „svidnícka delegácia“ po približne
16 hodinách cesty autobusom. Pre väčšinu tanečníkov to bola prvá skúsenosť
s takou dlhou cestou, ale zvládli ju na výbornú... Na hraniciach ticho ako mušky,
inak celou cestou hluční ako pušky.
Organizátori festivalu „Sonečny kaštančik“ nám po ceste dopriali takmer deň
a pol na oddych po ceste a následne deti otestovali na spoločnej večernej
diskotéke. Veľkou pridanou hodnotou pre našu delegáciu bol aj fakt, že deti
mali možnosť nadviazať kontakty s mladými ľuďmi z celého svet: Thajsko,
India, Kirgizstan, Turecko, Albánsko, Gruzínsko, Egypt, Moldavsko a mnohých
časti Ukrajiny. Festival mal byť pôvodne ešte bohatšie zastúpený, ale bohužiaľ
delegácie z Bangladéša a afrických štátov Togo a Ghana sa pre byrokratické
komplikácie nakoniec nemohli dostaviť do Kyjeva.
Ako sme už vyššie spomínali, pre mnohých členov to bol prvý zájazd s DFS
Makovička a hneď prvou skúškou odolnosti boli toalety na ubytovni - „exotické
stupačky“ dali zabrať nejedným stehnám. Deti to však hneď od začiatku vzali
ako výzvu a po prvotných rozpakoch už „čudný záchod“ neriešili. Ďalšou
tvrdou skúškou bolo, keď sa počas prvého dňa prihnala z ničoho nič, silná
prietrž mračien a zastihla nás nepripravených počas degustácie miestnej
zmrzliny. Kým sa deti v krojoch ukryli pod blízky altánok, tak vedenie malo
branné cvičenie v podobe ukrývania hudobných nástrojov, rekvizít a osob-

ných vecí pod javisko (lepšie povedané: labyrint plný stabilizačných trubiek
a fixačných spojov).
Na minútku sa zdalo, že je všetko v poriadku, ale pri najsilnejšom daždi si deti
uvedomili, že v altánku chýba veľký kus plexiskla. Celá slovenská skupina sa
tak v zmysle „zachovania paniky“ rozbehla v tom najväčšom lejaku na kryté
javisko, pod ktorým bola zlé vyspádovana dlažba a k vedeniu (a všetkým nástrojom, osobným veciam) sa v tom čase blížila „prívalová vlna“, ktorá započala
druhú fázu udierania hláv, lakťov a chrbtov o konštrukciu pódia.

Ďalšie vystúpenia sa už niesli v
pokojnejšom duchu (až na zlomený
palec) a organizátor ocenil profesionálne vedenie kolektívu, či už po
stránke správania, dochvíľnosti alebo
čistoty šatní, ale aj profesionálneho
výkonu na javisku. Osobitne pozitívne ohlasy si odniesla detská ľudová
hudba DFS Makovička, keďže všetci
ostatní účinkujúci na festivale vystupovali na reprodukovanú hudbu. Na
základe umeleckého výkonu sa nám
podarilo nadviazať niekoľko sľubných
kontaktov na organizátorov detských
festivalom v Turecku, Albánsku a na
Ukrajine.
Náklady na takúto cestu nie sú malé
a bez podpory a príspevkov rodičov
by sme sa do Kyjeva nedostali. Účasť
na festivale finančne podporilo Mesto
Svidník, CVČ Svidník a nemalou
sumou bol tento projekt podporený z
rozpočtu PSK.
(MŠ)

Pred svidníckou nemocnicou našli muníciu
Krátko popoludní v pondelkový deň 3. júna na linku
158 oznámil 53 ročný muž z obce Moldava nad Bodvou
nález munície.
Pri vykonávaní pyrotechnického prieskumu na plánovanej stavbe vo
Svidníku, na trávnatej ploche pred nemocnicou bola nájdená munícia.
Išlo o tri kusy stabilizátorov delostreleckej míny, jeden zapaľovač z
delostreleckej strely, jeden ručný granát.
Na miesto bol okamžite privolaný krajský pyrotechnik, ktorý túto
muníciu z obdobia II. svetovej vojny prevzal k jej zneškodneniu.
(krpz)
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Akreditačná komisia schválila inžiniersky program pre vysokú školu ISM Slovakia
Nová šanca na kvalitné vzdelanie
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove má schválený nový inžiniersky študijný program zameraný
na ekonomiku a manažment. „Študijný program ekonomika a
manažment v obchodnom podnikaní nám v uplynulých dňoch
schválila akreditačná komisia, teraz už len čakáme na podpis
ministerky školstva,“ neskrýva radosť kancelár školy, Jozef
Polačko.
Študenti budú môcť už od septembra priamo v Prešove absolvovať plnohodnotné inžinierske vysokoškolské vzdelanie zamerané na ekonomiku
a manažment. Odbor sa bude vyučovať prioritne v slovenčine, škola však
ponúkne aj kombinácie s angličtinou, nemčinou a ruštinou. Denné inžinierske
štúdium bude trvať dva roky, externé o pol roka dlhšie.
„V odbore medzinárodného podnikania sme doteraz mali len bakalársky
stupeň štúdia, študenti potom odchádzali študovať na iné školy,“ približuje J.
Polačko. Keďže dominantným sektorom v Prešovskom kraji je
obchod a služby, potenciál uplatnenia absolventov je vysoký. Na
inžinierske štúdium sa škola dlhodobo pripravovala a akreditáciu
sa snažila získať niekoľko rokov. „V roku 2005 sme začínali s
bakalárskym programom medzinárodné podnikanie v obchode a
službách. Po štyroch rokoch sme začali pociťovať potrebu ponúknuť študentom pokračovanie na druhom stupni vysokoškolského
vzdelania. Trvalo to celých osem rokov, kým sme akreditáciu získali. Dostali
sme dokonca hodnotenie, ktoré nás oprávňuje aj na doktorandské štúdium,“
vracia sa do minulosti kancelár prvej súkromnej vysokej školy na východe.
Dnes je prešovská škola ISM Slovakia odborne a personálne pripravená na
kvalitné zvládnutie programu. „Inak by sme ani nezískali akreditáciu,“ zdôrazňuje J. Polačko a pokračuje: „Staviame na tom, že pripravujeme študentov
pre prax – asi polovica vyučujúcich sú profesionáli, ktorí majú s podnikaním
osobné skúsenosti, vyskúšali si reálnu prax a získali aj príslušné vedecké
vzdelanie.“
Nový program v Prešove zabezpečí klasické vysokoškolské ekonomické
vzdelanie so špecializovaným zameraním na obchod a služby. „V rámci tohto
programu sme sa posunuli aj smerom ku kreatívnemu priemyslu, ktorý bude
súčasťou štúdia. Tento trend je výsostne aktuálny v celej Európskej únii. U
nás sa mu venuje prorektorka školy Eva Hvizdová,“ vysvetľuje rektor Marek
Storoška.

Škola okrem inžinierskeho štúdia ponúka aj bakalárske a magisterské študijné programy. Bakalárske programy sú tri - Medzinárodné
podnikanie v obchode a službách, Sociálne služby a poradenstvo a Hospodárska a podnikateľská etika. Na škole možno študovať tiež dva magisterské
programy - Sociálne služby a poradenstvo a Etika vzťahov s verejnosťou a
obchodný protokol. „Všetky programy zabezpečujeme v dennom i externom
štúdiu. Každý si môže vybrať to, čo mu najviac vyhovuje. Venujeme sa tiež
postgraduálnemu štúdiu. Manažéri môžu u nás absolvovať prestížne manažérske štúdium Master of Business Administration (MBA), alebo postgraduálne
právnické štúdium Master of Laws (LL. M.). Sú to atraktívne programy akreditované v Londýne, ktoré prepájajú teóriu s praxou a absolventom prinášajú
nové kariérne možnosti,“ približuje ďalšie varianty štúdia J. Polačko.
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove pôsobí
od roku 2005 ako prvá súkromná vysoká škola na východe Slovenska s nemeckým know-how. Doteraz jej brány opustilo približne 2 600 absolventov.
Veronika Fitzeková

Kurz na ochranu života a zdravia v Slovenskom raji
Začiatok júna od 3. do 5. júna je v povedomí tretiakov zo
Strednej priemyselnej školy už tradične spájaný s prípravami na
Kurz na ochranu života a zdravia, ktorý realizujeme už pekných
pár rokov v turisticky atraktívnom prostredí národného parku
Slovenský raj.
Ani tento rok nebol výnimkou a štyri júnové dni strávili dievčatá a chlapci
v sprievode svojich pedagógov Jany Nogovej a Márie Maťašovej poznávaním turistických chodníkov, testovaním svojich fyzických zdatností, ale aj
absolvovaním prednášok zo zdravotnej prípravy, prvej pomoci a turistiky. Po
daždivom období nám tento školský rok počasie prialo a v dobrej nálade sme
absolvovali každý deň jednu túru.
Prešli sme turistickým chodníkom cez Prielom Hornádu, stúpačkami a
rebríkmi sme absolvovali trasu Kláštorskou roklinou, ktorá nás doviedla na
Kláštorisko. Prezreli sme si Kartuziánsky kláštor. Odtiaľ sme po prestávke
pokračovali späť k Prielomu Hornádu.
V utorok sme prešli najkrajšiu túru Suchou Belou, ktorá tento rok bola
viac mokrá ako suchá. Po náročnej túre nás čakal pán riaditeľ Pavel Olejár.
Večer sme strávili pri ohníku a opekaní klobások. Sme radi, že aj tento rok
sme absolvovali krásne túry v Slovenskom raji s jeho prekrásnymi zákutiami,
vodopádmi a turistickými chodníkmi.
SPŠ vo Svidníku

Podduklianske novinky

Spravodajstvo / Pozvánky

10. jún 2019

11

Žiačky ZŠ Komenského bodovali
Tento rok si pripomíname 30. výročie prijatia Dohovoru o
právach dieťaťa a pri tejto príležitosti vyhlásilo Veľvyslanectvo
Slovinskej republiky literárnu a výtvarnú súťaž s názvom „Svet
podľa mňa“, ktorá bola určená žiakom 5. - 9. ročníka ZŠ.
V ľubovoľnej literárnej forme mali žiaci vyjadriť, ako si predstavujú ideálny
svet, v ktorom sa dodržiavajú práva detí, prípadne, čo by vo svete zmenili. So
svojimi literárnymi prácami sa do súťaže zapojili i žiaci zo ZŠ Komenského vo
Svidníku, kde v celoslovenskej konkurencii hrdo obstáli a získali vo svojich
kategóriách krásne umiestnenia. Dôstojne tak reprezentovali nielen svoju
školu, ale i naše mesto. Najlepšie sa darilo šiestačke Sofii Vookovej, ktorá v
kategórii poézia získala druhé miesto a rovnako v poézii bodovala i piatačka
Katarína Babejová, ktorej báseň porota ohodnotila ako tretiu najlepšiu. Ceny
za účasť získali Júlia Bodáková, Aneta Sadivová a Katarína Siváková.
Aj keď je čoraz ťažšie priviesť dnešných mladých ľudí k láske ku slovu i k
literárnemu umeniu všeobecne, teší nás, že stále máme žiakov, ktorí pod
odborným vedením objavia čaro tvorivého písania i veľký kus talentu.
(ak, tb)

JUNIÁLES
Základná organizácia Slovenského zväzu
postihnutých civilizačnými chorobami
organizuje zaujímavé podujatie Juniáles.
Uskutoční sa vo štvrtok 13. júna
so začiatkom o 13.30 hod.
Cena na osobu je 10 € (v cene je večera,
káva a zákusok, víno, minerálka, hudba)
Záujemcovia sa môžu prihlásiť
na tel. čísle 0948 252 348

Konala sa regionálna súťažná prehliadka RÓMSKY TALENT 2019
Hudba bola vždy silným prvkom v živote Rómov. Vnímajú to
tak nielen oni samotní, ale aj majoritné obyvateľstvo. Keďže
hudobné nadanie Rómov je vo všeobecnosti prijímané veľmi
pozitívne, je zároveň možnou formou integrácie a zaradenia sa
do spoločnosti.
V závere mája v Dome kultúry vo Svidníku zneli rómske piesne a tance.
Prešovský samosprávny kraj, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku,
mesto Svidník - odbor školstva, kultúry športu a mládeže, uskutočnili regionálnu súťažnú prehliadku RÓMSKY TALENT 2019. Súťaže sa zúčastnili ZŠ s
MŠ Bukovce, ZŠ Kružlová, ZŠ Nižný Mirošov, Komunitné centrum Stropkov,
ZŠ Komenského Svidník , Spojená škola Svidník, ZŠ Ladomirová, Terénna
sociálna práca Svidník, ZŠ s MŠ Kolbovce, SOŠ polytechnická a služieb arm.
gen. L Svobodu Svidník a Stredná priemyselná škola Svidník. Súťažné výkony
hodnotila porota, pod vedením Martina Kanaloša
Výsledky súťaže:
Základné školy:
Sólo spev: Alexandra Bartková (Komunitné centrum Stropkov - zlaté pásmo), Dominik Grundza (ZŠ Nižný Mirošov - zlaté pásmo), Sára Moskaľová
(Komunitné centrum Stropkov - strieborné pásmo), Milana Grundzová (ZŠ
s MŠ Kolbovce - strieborné pásmo), Zdenka Majdiaková, ZŠ Komenského
Svidník - bronzové pásmo), Spev duo: Ján Kristián Cina a Michal Haluška
(Spojená škola Svidník - zlaté pásmo, Klaudia Šamková a Alexandra Bartková

(Komunitné centrum Stropkov - zlaté pásmo), Barbora Pospíšilová a Vanesa
Ferencová (ZŠ N. Mirošov - strieborné pásmo), Dominika Grundzová a Kamila
Grundzová (ZŠ Kružlová - strieborné pásmo).
Spevácké skupiny: Mladí rómski muzikanti (ZŠ Ladomirová - zlaté pásmo),
Piataci-speváci (ZŠ s MŠ Kolbovce - strieborné pásmo), Mirošovníček (ZŠ N.
Mirošov - strieborné pásmo), Romani čhajori (ZŠ s MŠ Bukovce - strieborné
pásmo), Svidikarere čhajora (Terénna sociálna práca Svidník - bronzové
pásmo).
Tanec: Tanečná skupina ŠUKAR ČHAJORI (ZŠ Kružlová - zlaté pásmo).
V hre na hudobný nástroj - harmoniku sa v zlatom pásme umiestnil Kevin
Miko (ZŠ Nižný Mirošov).
Stredné školy:
Sólo spev: Nikola Halušková (Stredná priemyselná škola Svidník - zlaté
pásmo), Dávid Grundza (SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L Svobodu
Svidník - strieborné pásmo).
Spev duo: Jozef Sivák a Dávid Grundza (SOŠ polytechnická a služieb arm.
gen. L Svobodu Svidník - zlaté pásmo), Katarina Kurejová a Sára Moskaľová (SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L Svobodu Svidník - strieborné
pásmo).
Ďakujeme súťažiacim za krásny kultúrny zážitok a učiteľom za trpezlivosť
pri príprave súťažiacich. Očakávame, že v budúcom roku sa do súťaže zapojí
viac škôl z oboch okresov v regióne.
Mária Rodáková, POS Svidník
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Čo premieta Kino Dukla?
Muži v čiernom: Globálna hrozba
Piatok 14. júna o 20. hodine

Legendárni Muži v čiernom sú späť!
Muži v čiernom od nepamäti chránia našu Zem pred vesmírnou háveďou. V
novom dobrodružstve však stoja proti hrozbe, s akou sa ešte nestretli: zradcovi
v ich vlastných radoch.
Akčný film, 118 minút, český dabing, vstupné: 5 eur

Mama
Sobota 15. júna o 20. hodine

Keď ste teeneger a cudzí človek vám ponúkne, že môžete usporiadať párty v
suteréne jeho domu, mali by ste sa mať na pozore. Nič totiž nie je zadarmo,
ako dokazuje oscarová Octavia Spencer v temnom thrilleri Mama.
Pre partičku stredoškolákov z malého amerického mestečka je kľúčom k
úspešnému víkendu nájsť ľubovoľného dospeláka, ktorý im kúpi alkohol.
Osamelá pani Sue Ann (Octavia Spencer) je v tomto smeru darom z nebies.
Nielen, že teenagerom bez mrknutia oka kúpi prepravku s alkoholom, ale
navyše im ponúkne aj pivničné priestory vo svojom odľahlom dome, aby si
ho tam mohli vypiť a trochu sa pritom zabaviť. „Mama“ Sue Ann má len pár
drobných podmienok. Aspoň jeden z účastníkov musí zostať triezvy, aby
ostatných mohol bezpečne odviezť domov...
Horor, 100 minút, české titulky, vstupné: 5 eur

Všetci to vedia
Nedeľa 16. júna o 20. hodine
Záhadné zmiznutie jedného z hostí počas svadobnej oslavy odhalí mnohé
rodinné tajomstvá.
Krásna Laura prichádza do rodného Španielska na svadbu svojej sestry.
Bujarú oslavu v kraji slnečných viníc však naruší zmiznutie jedného z hostí.
Čoskoro sa ukáže, že pod
povrchom driemu staré krivdy
a tajomstvá, ktoré mali zostať
zabudnuté. Najslávnejší filmový pár súčasnosti Penélope
Cruz a Javier Bardem excelujú
v hlavných úlohách dávnych
milencov, medzi ktorými to
nikdy neprestalo iskriť. Psychologický thriller dvojnásobného držiteľa Oscara Asghara Farhadiho bol otváracím filmom festivalu v
Cannes.
Dráma, 132 minút, české titulky, vstupné: 5 eur

Navždy nás opustili
Anna Bilá (1924, Svidník), Štefan Vasilík (1936, Stropkov), Ján Demjan (1964,
Miňovce), MVDr. Ján Kniš (1935, Šapinec), Irena Zámborská (1948, Bardejov),
Dezider Juhas (1947, Giraltovce), Jolana Bedruňová (1950, Stropkov), Mária
Čurillová (1935, Stropkov), Mária Petríková (1935, Vyšný Mirošov), Vasil Facak
(1928, Krajná Poľana), František Miňo (1934, Mestisko), Agnesa Murinová
(1929, Ladomirová), Anna Goriščáková (1929, Krajná Poľana), Michal Pavliško
(1947, Svidník), Helena Siváková (1959, Nižný Komárnik), Ján Tomko (1931,
Železník), Andrej Tomáško (1946, Lascov), František Olách (1959, Stropkov),
Helena Siváková (1954, Svidník), Mária Solejová (1930, Svidník), Mária Krydlová (1928, Medzilaborce), Anna Galajdová (1943, Čertižné), Anna Pribocká
(1933, Stropkov), Zdena Antlová (1976, Turany nad Ondavou), Helena Figová
(1927, Pstriná), Marta Boďová (1947, Stropkov), Júlia Babejová (1936, Vyšný
Komárnik), Michal Polaček (1954, Miňovce), Viliam Repko (1949, Kamenica),
Anna Lešková (1940, Svidník), Milan Simko (1956, Hrabovčík), Anna Demčová
(1930, Chotča), Štefan Šafran (1940, Medzilaborce).

Manželstvo uzavreli
Ing. Gabriel Mižuš (Nižná Voľa) a Zuzana Motyková (Kružlová), Ing. Ján
Kušnír (Svidník) a Marianna Fečová (Svidník), Michal Botka (Žilina) a Juliana
Munková (Mestisko), Jozef Dzubaj (Svidník) a Ing. Tatiana Mikulová (Svidník),
Ján Leško (Nižná Polianka) a Mária Blanáriková (Bystré).
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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)

Kto daroval krv?
V stredu 5. júna 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 40 bezpríspevkových darcov:
Ján Hlavinka (81), Vladislav Keselica (44), Martin Močilenko (38), Ján Petraško
(6), Pavel Piršč (6), Miroslav Kosť (81), Marek Sadiv (41), Patrik Kačmár (19),
Michal Homza (3), Martin Slivka (23), Ján Slivka (6), Ľubica Kseničová (17),
Štefan Teraz (39), Katarína Škurlová (59), Peter Senaj (58), Ján Demjan (33),
Anna Slivková (27), Andrea Namešpetrová (17), Mária Zajarošová (12), Juraj
Zajaroš (90), Ján Kavuľa (6), Frederik Drotár (prvodarca), Markus Sakara (prvodarca), Radoslav Božík (2), Marián Majda (45), Marek Matkobiš (6), Kristián
Matkobiš (6), Helena Ignácová (8), Patrik Fajak (3), Miroslava Bogdanová (2),
Mária Bogdanová (9), Norbert Andrejko (2), Henrich Andrejko (9), Katarína
Keselicová (9), Ján Sabol (31), Juliána Rapáčová (3), Emília Rapáčová (5),
Gabriel Mihelič (3), Jozef Kriško (7), Dávid Demjan (16).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku

101. (Podduklianske
o)svetové kino
VŠETCI TO VEDIA
19. júna o 19. hodine
v priestoroch POS
O filme: Krásna Laura prichádza do rodného
Španielska na svadbu svojej sestry. Bujarú
oslavu v kraji slnečných viníc však naruší
zmiznutie jedného z hostí. Čoskoro sa ukáže,
že pod povrchom driemu staré krivdy a tajomstvá, ktoré mali zostať zabudnuté. Najslávnejší
filmový pár súčasnosti Penélope Cruz a Javier
Bardem excelujú v hlavných úlohách dávnych
milencov, medzi ktorými to nikdy neprestalo
iskriť. Psychologický thriller dvojnásobného držiteľa Oscara Asghara Farhadiho bol otváracím filmom festivalu v Cannes.
Réžia: Asghar Farhadi, žáner: dráma / Thriller / Psychologický, Španielsko / Francúzsko / Taliansko, 2018, 132 min., MP: 15+, vstup: 3 € /
s preukazom FK: 2 €
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Medziokresné futbalové súťaže
6. liga
Lúčka - Bukovce 7:1 (3:1)
Hostia sa síce v 10. min. stretnutia
ujali vedenia, ale to bolo všetko čo vyprodukovali. Domáci celok potvrdil aj
v tomto stretnutí, že táto sezóna bola
pre nich úspešná a hosťom uštedrili
7 gólov. Dnes sa hetrikom predviedol
Samuel Talian. Musím vyzdvihnúť
oba celky za ich slušný a športový
výkon a veľmi dobre zvládnutý zápas hlavným rozhodcom Ľubomírom
Suchaničom.
Góly: Samuel Talian 3 (1 z PK), Ľubomír Argay 2, Rastislav Hvišč, Kristián
Smetanka - Dominik Kmiť
ŽK: 0 - Marcel Čonka, Vladimír
Majurník
Lomné - Chotča 3:2 (0:1)
Góly: Miroslav Hospodár 2, Sabol Breznica - Sitníky 2:1 (0:1)
Góly: Erik Vrabeľ, Peter Gula - Marián
Durkač

ŽK: 0
Kuková - Tisinec 3:1 (3:0)
Góly: Ján Oravec 3 - Slavomír Kochan (PK)
ŽK: Matúš Fedor - 0
Radoma - Kalnište 4:0 (3:0)
Góly: Daniel Zelonkay, Maroš Labuda
2, Jakub Matkobiš
ŽK: 0
Rovné - Stročín 1:5 (1:2)
Góly: Lukáš Hricko - Marek Barvirčák, Patrik Kačmár 2, Jakub Rodák,
Dávid Hnát
ŽK: Slavomír Ferenc, Tomáš Ferenc - 0
Tabuľka
1. Radoma 23 16 5 2 54:16 53
2. Sitníky
23 15 5 3 92:26 50
3. Lúčka
23 15 2 6 78:38 47
4. Breznica 23 14 5 4 66:26 47
5. Kalnište 23 14 1 8 48:46 43
6. Tisinec
23 13 3 7 63:34 42
7. Rovné
23 9 6 8 46:48 33

III. LIGA
MŠK Tesla Stropkov – 1. FK Svidník 2:0 (2:0)
V 29. kole III. ligy východ bolo v uplynulú sobotu na programe susedské
derby medzi Stropkovom a Svidníkom.
O svojom triumfe v tomto tradične veľmi atraktívnom derby súboji rozhodli
domáci futbalisti za osem minúť. Najprv v 33. minúte strelil Poľák prvý gól a v
41. minúte pridal Štefančík druhý. Hoci aj po zmene strán mali Stropkovčania
gólové príležitosti a skórovať mohli aj Svidníčania, na ukazovateli skóre sa už
stav nezmenil a tento susedský derby zápas preto Stropkov nad Svidníkom
vyhrali 2:0.
Zostava Svidníka: Mulík - Ducár, Zapotocký, Nemergut, Horbaj, Marek
Matkobiš, Goncharevich, Košč, Adrishvili, Petrik, Kristián Matkobiš.
V poslednom kole hrajú Svidníčania doma. V nedeľu 16. júna o 17. hod. na
svojom trávniku privítajú Plavnicu.
(pn)

8. Stročín
9. Kuková
10. Bukovce
11. Lomné
12. Chotča
13. Miňovce

23 9 4 10 63: 55 31
23 9 2 12 40: 40 29
23 6 1 16 29: 72 19
23 5 3 15 27: 67 18
24 3 3 18 31: 85 12
23 0 4 19 17:101 4
7. liga
Baňa - Mestisko 10:0 (5:0)
Góly: Miroslav Gondek, Peter Medvec 2, Rastislav Tirko 3, Damián
Polončák, Martin Šlang, Julo Cuba,
Martin Slivka
ŽK: 0
Ladomirová - Gribov 7:0 (4:0)
Hralo sa slušne, bez kariet.
Góly: Peter Džurban 4, Milan Džurban 3
ŽK: 0
Dohrávka 17. kola
ŠK Orlík - Giraltovce 7:2 (2:0)
V slušnom zápase domáci využili

šance.
Góly: Puchír 2, Breznoščák, Kobularčík, Jurkovič, Šraga, Ivančo
- Šoma 2
ŽK: 0
Tabuľka
1. Ladomirová 14 12 1 1 58:17 37
2. Baňa
14 10 0 4 53:25 30
3. Gribov
15 8 1 6 44:31 25
4. ŠK Orlík
15 6 2 7 31:31 20
5. Mestisko
14 3 2 9 27:51 11
6. Giraltovce
14 0 2 12 20:78 2
4. liga - dorast
Sitníky - Radoma 3:1 (1:1)
Góly: Matúš Perát, Marek Mačej,
Kulián Babiarčík - Ján Čula
Lomné B - Chotča 3:0
kontumačne
3. liga žiaci A
Kuková - Kalnište 4:1 (0:1)

Žiaci v kopačkách
Svoje majstrovské stretnutia 25. kola II. ligy skupiny B Východoslovenského
futbalového zväzu v Košiciach v uplynulú sobotu odohrali mladší a starší žiaci
1. FK Svidník. Tu sú výsledky.
STARŠÍ ŽIACI U15
1. FK Svidník - MFK Stará Ľubovňa 3:0 (1:0)
Dobrý zápas proti húževnatému súperovi rozhodli Jurčišin, Vaškanin a Pančák.
Vo štvrtok hostíme Lipany. Zostava: Bobák - Kamenický, Volohda, Harakaľ,
Gerek - Pančák, Luščík, Patkaň, Jurčišin - Šamko (40. Bajcura), Vaškanin.
MLADŠÍ ŽIACI U13
1. FK Svidník - MFK Stará Ľubovňa 0:0 (0:0)
V horúcom letnom počasí sa hral dobrý futbal. Naši chlapci chceli nadviazať
na úspešné predchádzajúce zápasy, tlačili svojho súpera, no nebolo im súdené
streliť gól. Aj napriek remíze chlapcom patrí poďakovanie za ich bojovný a snaživý výkon. Zostava: Marko - Olejár, Hnát, Baran - Kamenický, Miháľ, Čeremuga,
(tv)
Slivka - Cina, striedali: Fedák, Berežňak, Lemak, Leškanič, Bilý.

Úradná správa č. 34 zo dňa 6. júna 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: Breznica
- Tisinec.
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že Aktív ŠTK sa uskutoční 4.7.2019 (štvrtok
o 17.00 hod. vo Svidníku v reštaurácii AB (budova MsÚ).
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 24. kola 6. ligy dospelých OOFZ, 19. kola 7. ligy dospelých
OOFZ, 13. kola 4. ligy dorastu a 10. kola 3. ligy žiakov OOFZ
Vyzýva kluby OOFZ, aby v termíne do 30.6.2019 zaslali prihlášky do nového
súťažného ročníka 2019/2020. Prihlášky sa vyplňujú iba v ISSF (elektronická
podateľňa - prihláška do súťaže), za každé družstvo zvlášť (družstvo si treba
vytvoriť v ISSF).
Kontumuje: stretnutie 10. kola 3. ligy žiakov Rovné - Tisinec 3:0 kont. - hostia
na stretnutie nenastúpili, do pozornosti DK.
Schválila žiadosť TJ Topľan Lúčka o zmenu termínu stretnutia 11. kola 3.
ligy žiakov Breznica - Lúčka z dňa 8.6.2019 na deň 15.6.2019 o 10.00 hod.
- vzájomná dohoda klubov, poplatok 5,- Eur - Lúčka

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
DK OOFZ:
Trestá FK Tisinec finančnou pokutou 34,- eur, za nenastúpenie na stretnutie
10. kola 3. ligy žiakov Rovné - Tisinec, podľa RS 14/c, poplatok 5,- Eur
Trestá hráča FK Baňa - Tibor Leferovič - 1416691 - DO pozastavením výkonu
športovej činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne od 06.06.2019, podľa DP
čl. 48/1a,2a, 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:
26. kolo - 6. liga dospelých - 15.6.2019 (sobota) o 17.00 hod.:
Bukovce - Rovné (A. Špak, Fečo, Lipák - Kaščák), Stročín - Radoma (Duháň, D. Špak, Zápotocký - Hubáč), Kalnište - Kuková (Veselý, Baláž, Korba
- Feč), Tisinec - Breznica (VsFZ, VsFZ, VsFZ - Fiľarský), Sitníky - Lomné
(Ľ. Suchanič, Džupin, Gonos - Burcák), Miňovce - Lúčka (Šugár, Dovičák,
Makarová - Holub).
21. kolo - 7. liga dospelých - 15.6.2019 (sobota) o 17.00 hod.:
Mestisko - Ladomirová (M. Suchanič), Giraltovce - Baňa (Brendza).
15. kolo - 4. liga dorastu - 15.6.2019 (sobota) o 14.00 hod.:
Radoma - Lomné (Ličko), Miňovce - Sitníky (Brendza).
12. kolo - 3. liga žiakov A - 13.6.2019 o 16.00 hod.(štvrtok):
Lúčka - Kuková (Michalko), Kalnište - Breznica (D. Špak).
12. kolo - 3. liga žiakov B - 15.6.2019 o 10.00 hod.(sobota):
Rovné - Stročín (D. Špak), Tisinec - Bukovce (Makarová).
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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Vyhrajte vstupenky na jedinečný Mladé Svidníčanky s bronzom z Majstrovstiev Slovenska
Na Majstrovstvách Slovenska v trojkovom volejbale mladších žiačok v Žiari nad Hronom získali
boxerský večer na Domaši mladé
volejbalistky ŠK Komenského Svidník bronzové medaily! Po dvoch výhrach a jednej prehre
základnej skupine v boji o finále narazili na Brusno, ktorému podľahli 0:2, no v boji o 3. miesto
aj s Mariánom Džupkom vzdolali
rovesníčky z Bratislavy úplne zaslúžene 2:1. Zverenkyne trénerky Gabriely Haľkovej sa
Titan Fight Night 7 - takýto je názov akcie, ktorá
sa opäť vracia na východné Slovensko, tentokrát
do turistického srdca, na Domašu-Valkov. Strategické miesto, ktoré má každý blízko.
Na akcii sa predstavia domáce hviezdy, doteraz neporazený Marián Džupka s rodinnými koreňmi vo Svidníku,
ktorý nastupuje v organizácii TFN po 2x! Boxerský bombardér Radoslav Estočin, ktorého ani netreba predstavovať.
Záruka tvrdých a oku lahodiach zápasov v ťažkej váhe.
Michalovský ničiteľ, a šampión organizácie PCF, ktorý
divákov nielenže svojim štýlom zdvíha zo sedadiel, ale ich
aj baví svojimi šoumenským akciami. Domáci borci ako
Džubara, Soroka, Angelovič, Nagy sú mladé vychádzajúce
hviezdy, o ktorých ešte budeme viac počuť a postupne ich
predstavíme našim priaznivcom. Oživením bude ženský
MMA zápas, kde dievčatá ukážu svoju divokosť. Toto na
Domaši a v širokom okolí ešte nebolo, toto musíš vidieť a
hlavne zažiť, nezmeškaj to!
Po športovej stránke sa máme istotne na čo tešiť. Ako
je známe, galavečer TFN sa neorientuje len na jeden
druh bojových športov. Preto môžeme znova očakávať,
že si na svoje prídu priaznivci všetkých druhov bojových
športov ako sú: MMA či Box. Predstaviť by sa nám mali
borci z popredných gymov na Slovensku. V spolupráci so
Slovenskou amatérskou MMA ligou MAMMAL, budú aj
bojovníci, ktorí sa zúčastnili na tejto súťaži.
Cenník: - voľné sedenie 10 EUR (cena sa bude postupne
zvyšovať), - VIP stôl (pre 5 osôb) 250 EUR, - VIP stôl (pre
6 osôb) 300 EUR. Online predaj sa ukončí 19.6.2019 o
12:00. Predaj bude dostupný aj na mieste konania podujatia v prípade, ak nebude vypredané.
Brány podujatia sa otvárajú o 18:00 hod., predzápasy
začínajú o 19:00 hod., hlavný program začína cca o 19:30
hod. Moderátor: Valér Ferko. Vo vnútorných priestoroch
sa nachádzajú prevádzky s občerstvením, kvôli akcii
bude postavený ďalší bar, ktorý zabezpečuje spoločnosť
Rumpeľ.
V prípade, že by Vás naša ponuka VIP stolov zaujala,
tak nás prosím kontaktujte na emailovej adrese kontakt@
titanfightnight.sk alebo telefonickom čísle +421 903 555
547 a tiež prostredníctvom sociálnych sietí alebo cez
našich ambasádorov.
Vo vnútri priestorov je zakázané nosiť zbrane, fľaše,
poháre, palice, pyrotechnické predmety, nahrávacie
zariadenia a iné predmety, ktoré by mohli akýmkoľvek
spôsobom ohroziť bezpečnosť podujatia.). Vstupenky si
môžete zakúpiť aj cez www.predpredaj.sk
Jedinečná akcia sa koná v piatok 21. júna u Rumpľa v rekreačnej oblasti Domaša-Valkov a jeden z
našich čitateľov môže byť pri tom. Stačí, ak nám na
korešpondenčnom lístku, ale na papieriku v obálke
doručenej k nám do redakcie napíšete odpoveď na
otázku: Po koľkýkrát nastúpi v organizácii TFN boxer
Marián Džupka?
Spomedzi do súťaže zapojených vyžrebujeme jedného
výhercu dvoch vstupeniek. Uzávierka prijímania odpovedí je v piatok 14. júna a výhercu zverejníme v novinách
vydaných v pondelok 17. júna. Na lístok napíšte odpoveď
a svoje meno s priezviskom i adresu.
Zapojením sa do súťaže súhlasíte so spracovaním svojich
osobných údajov. Osobné údaje spracúvame výlučne pre
potreby súťaže o dve vstupenky.
(pn)

tak domov do Svidníka vracali nielen s medailami, ale i s pohárom za 3. miesto v rámci celého
Slovenska.
Zostava Svidníka: Vooková, Rodáková, Haľková, Siváková, Paligová, Bodáková, Sadivová,
Petraníková, trénerka: Gabriela Haľková.
(ps)

Krajské finále v prehadzovanej
Po víťazstvách v okresnom a obvodnom kole sa najmladší žiaci z prvého stupňa ZŠ 8. mája
vo Svidníku predstavili vo východoslovenskom kraji. Za účasti 8 družstiev bojovali v skupine a
následne o konečné 3. miesto. V ňom síce nestačili na žiakov z Michaloviec, no našim žiakom
nechýbala bojovnosť a turnaj bol pre nich určite emocionálne atraktívny. Konečné poradie:
1. miesto ZŠ - Svit, 2. - ZŠ Košice Šaca, 3. - ZŠ Michalovce, 4. - ZŠ 8. mája Svidník, 5. - ZŠ
Vranov nad Topľou, 6. - ZŠ Prešov, 7. - ZŠ Košice, 8. - ZŠ Veľký Šariš
Školu i mesto Svidník na turnaji pod vedením Petra Tholta reprezentovali Glória Balinová, Jana
Dovičáková, Filip Kost, Liam Beňo, Andrej Tholt a Samuel Halaj. Za vzornú reprezentáciu žiakom
ďakujeme.
(zš)
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www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE:
10. júna: lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia), 11. júna:
lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149), 12. júna: lekáreň DERMED
(MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST), 13. júna: lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64;
oproti polícii), 14. júna: lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna), 15. júna:
lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici), 16. júna: lekáreň MEDIC SK
(MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici),
STOMATOLÓGOVIA:
15. a 16. júna: MUDr. J. Prazňak - Kukorelliho 334/16 v Giraltovciach. Kontakt:
054/732 27 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. 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 svätého ducha, najsvätejšia trojica - 10. júna: 6.15 hod.: moleben k sv. duchu, 6.30
hod.: * Rastislava s rodinou * k úcte sv. ducha, 12.00 hod.: * Simona, 18.00 hod.: * Jozef,
Katarína, Viktória, Zuzana, 18.30 hod.: moleben k sv. duchu, Utorok 11. júna: 6.00 hod.: kláštor
sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Mária, 18.00 hod.: † Ján, Anna, 18.45 hod.: moleben k bl.
Vasiľovi Hopkovi, požehnanie s relikviou, Streda 12. júna: 6.30 hod.: † Tobias, Emília, Anna,
7.15 hod.: 3. čas, 18.00 hod.: † Jozef, Anna, † Anna 40 dňová, 18.45 hod.: moleben k bs,
Štvrtok 13. jún: 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Mária, Juraj, Jozef, 17.15
hod.: Sv. ruženec za závislých, 18.00 hod.: † Valter st., Valter ml., 20.00 hod.: tichá adorácia
+ korunka k bm, Piatok 14. jún: 6.30 hod.: † Ján, Anna, 7.15 hod.: ranné modlitby, 17.15
hod.: detský zborik v chráme, 18.00 hod.: * Mária, Pavol, Martin, Andreja, Pavol, 18.45 hod.:
eucharistická pobožnosť, 19.00 hod.: stretko mládeže, Sobota 15. jún: 8.00 hod.: † Jozef, †
Michal, 16.00 hod.: sobáš Marek a Simona, 18.00 hod.: Sv. liturgia v neo spoločenstve, 1.
nedeľa po zsd - všetkých svätých, 16. júna: 7.00 hod.: sv. ruženec + 1. čas, 8.00 hod.: * za
farské spoločenstvo sl., 9.15 hod.: * Michal, Michal, Ľudmila, Martin csl., 10.30 hod.: * Štefan,
Tatiana, Zuzana, Štefan sl., 18.00 hod.: * Miroslav sl.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Pondelok 10.6.: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu K., Utorok 11.6.: 18:00
+ Jozef, Helena, Michal, Helena, Streda 12.6.: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre
Lukáša, Adrianu a Alexandru, Štvrtok 13.6.: 7:00 + Jolana, Jozef, Piatok 14.6.: 18:00 +
členov arcibratstva sv. ruženca, Sobota 15.6.: 7:00 + Eva, Nedeľa 16.6.: 9:30 Za farnosť.
SÁLA KRÁĽOVSTVA JEHOVOVÝCH SVEDKOV
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konaj na Festivalovej ulici 2042 vo Svidníku takto: Štvrtok 13. júna o 18. hod.: Náš kresťanský život a služba: - Efezanom 1-3
kap., - Správa, ktorú zriadil Jehova, a jej činnosť, - Efezanom 1:10. - Jehova zjednocuje
všetkých svojich inteligentných tvorov, - Čo som sa z čítania Biblie na tento týždeň naučil
o Jehovovi?, 19. hod.: - Zborové štúdium Biblie: - Ježišov postoj k službe, Nedeľa 16. júna
o 9.30 hod.: Verejná biblická prednáška: Je naozaj užitočné konať Božiu vôľu, Hlavné
myšlienky: - To, čo chce Boh, sa veľmi líši od toho, čo chce svet, - Čo sa o Bohu a jeho
vôli môžeme naučiť zo stvorenia, - Z Biblie vidíme, aký úžitok môžeme mať z konania
Božej vôle už teraz!, - Vytvárajme si k Bohu blízky osobný vzťah, - Konajte Božiu vôľu
teraz i po celú večnosť.
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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

LUTHEROVÁ, Soňa G.: Môžu superhrdinovia nosiť okuliare?
[Bratislava], E.J. Publishing 2019. 57 s.
Neobyčajne obyčajné príbehy malého
Miška, jeho rodiny a kamošov. Hlavný
hrdina tejto knižky zvedavo a bez prestávky objavuje rozmanitosť sveta okolo
seba. Počas jedného roka zažije kopu
nečakaných stretnutí a ocitne sa v úplne
nových situáciách. Zoznámi sa s ľuďmi,
akých dovtedy nestretol, alebo tých známych uvidí v novom svetle. Postupne
zisťuje, že svet, v ktorom žije, je ešte
rôznorodejší a krajší, než si doteraz myslel. Každý človek je iný a zároveň
výnimočný. Niektorí sa navzájom podobajú viac či menej, a iní zase vôbec.
Lenže nie je dôležité, aby sme boli všetci rovnakí, ale aby sme sa k sebe
správali s rovnakým rešpektom.

SCHIELE, Egon (12.6.1890-31.10.1918)
Egon Schiele, rakúsky maliar sa narodil 12.6.1890 v Tulline. Patril k hlavným predstaviteľom expresionistickej viedenskej avantgardy. Podarilo sa mu
vymaniť spod vplyvu viedenskej secesie, obsahujúcej prvky symbolizmu.
Spočiatku bola jeho tvorba ovplyvnená G. Klimtom. Neskôr našiel svoj vlastný
štýl s expresívnymi a realistickými prvkami. Tvoril kresby, akvarely olejomaľby.
Stredobodom záujmu tohto maliara boli mužské a ženské akty aj autoportréty.
Pre jeho tvorbu sú príznačné diela namaľované veľkoplošnými, agresívnymi
ťahmi štetca. Je na nich zobrazená nikoho nešetriaca deformácia postáv (Smrť
a dievča), zažívajúcich vystupňovanú emocionalitu (napr. Autoportrét s grimasou) alebo erotickú extázu (Objatie). Schiele maľoval hranaté vychudnuté postavy s uzlovitým svalstvom a vystupujúcimi kosťami, čiastočne poznamenané
abstrakciou, pričom sa snažil o zobrazenie ich vnútorného sveta. 28. októbra
1918 zomrela jeho tehotná manželka Edith na epidémiu španielskej chrípky a
31. októbra vo veku dvadsaťosem rokov podľahol chorobe aj Schiele.

ČERVENÁK Juraj (16.6.1974-)
Slovenský spisovateľ, autor fantasy a redaktor časopisov Fantázia, Pevnost, DVD Mag, Blokbaster a ďalších. Po maturite na gymnáziu prešiel
všemožnými zamestnaniami. Následne niekoľko rokov pracoval ako vedúci
kina v banskoštiavnickom kultúrnom stredisku. V súčasnosti je na voľnej
nohe. Začínal v žánri fantasy, kde sa mimoriadne úspešne udomácnil a je v
ňom populárny nielen doma, ale i v zahraničí. Okrem poviedok a románov
sa venuje publicistike. Medzi jeho romány patria historické detektívky Mŕtvy
na Pekelnom vrchu, Krv prvorodených, Ohnivé znamenie, Diabol v zrkadle,
Vlk a dýka, Strážcovia Varadína, Brána Irkally, Diablova pevnosť, Železný
polmesiac, Hradba západu a iné.

Dvaja Francúzi sa stretnú v Afrike.
- Dlho sa venuješ poľovačke na slony?
pýta sa prvý.
- Prišiel som vlastne chytať motýle,
vraví druhý v rozpakoch,
- ale nanešťastie som minulý mesiac stratil okuliare...

