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Mladá Svidníčanka Mladá Svidníčanka 
Anna Almašiová Anna Almašiová 
si plní sny v Londýnesi plní sny v Londýne

Futbal už riadi Futbal už riadi 
Jozef Žák!Jozef Žák!

Vieme, kto, koľko a na čo získa Vieme, kto, koľko a na čo získa 
štátne peniaze - čitajte vo vnútrištátne peniaze - čitajte vo vnútri
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  Pozemky pri Daňovom úrade vo Svidníku nad garážami oproti 
Základnej škole na Karpatskej ulici mesto zatiaľ predávať ne-
bude. Takýto je záver z rokovania Mestského zastupiteľstva vo 
Svidníku v polovici júna. 

Pozemky pri Daňovom úrade na nové byty a garáže mesto (zatiaľ) nepredáva

  Svidníčan Michal Farkaš požiadal o odkúpenie pozemku vo výmere 13 190 
m2 za účelom výstavby štyroch bytových domov s príslušenstvom. „Jedná 
sa o 36 bytov a 36 radových dvojpodlažných garáží spolu s príslušnými inži-
nierskymi sieťami a komunikáciami,“ písalo sa v materiáloch predkladaných 
poslancom svidníckeho Mestského zastupiteľstva. Podľa informácií, ktoré 
nám poskytol samotný Michal Farkaš, jeho zámerom je postaviť štyri bytovky 
(každá po deväť bytov) a spomínané garáže na pozemku nad garážami na 
Karpatskej ulici (oproti škole nad garážami vedľa daňového úradu - pozn. 
red.). Mesto Svidník prostredníctvom vedúceho Odboru fi nancií Mestského 
úradu Nikolaja Vlčinova navrhlo odpredaj spomínaného pozemku obchodnou 
verejnou súťažou celkovo za fi nančnú náhradu minimálne 132 000 €, teda 
10 € za meter štvorcový. 
  „Podmienkou odpredaja pozemku je povinnosť kupujúceho realizovať vý-
stavbu 36 bytov s príslušenstvom. Termín kolaudácie sa stanovuje najneskôr 
do štyroch rokov od uzavretia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Víťazom 
obchodnej verejnej súťaže bude návrh s najvyššou ponúknutou cenou,“ 
konštatuje sa v predkladanom materiáli s tým, že s úspešným uchádzačom 
uzavrie mesto zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Samotný prevod pozemku 
do vlastníctva kupujúceho bude uskutočnený na základe kúpnej zmluvy, ktorá 
bude uzatvorená po kolaudácii stavby. Budúci kupujúci zloží pred podpisom 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zálohu vo výške kúpnej ceny. 
  Takýto bol zámer mesta, no realita je napokon iná. V rozprave k predloženému 

návrhu vystúpil poslanec 
Pavel Olejár a upozornil, 
že predmetný pozemok 
je sporný. Informoval, že 
ho oslovil urbariát mesta 
Svidník s tým, že si náro-
kujú vlastnícke právo na 
daný pozemok. 
  V podobnom duchu 
vystúpil aj poslanec Peter 
Pilip s tým, že by bolo 
správne radšej počkať s 
predajom pozemku na 
výstavbu bytoviek a ga-
ráží, aby mesto predišlo 
súdnemu sporu. „Možno 
o dva či tri mesiace bude 
všetko jasné, a potom 
budeme môcť rozhodnúť, 
ako so žiadosťou o odkú-
penie pozemku naložíme. A navyše aj cena 10 eur za meter štvorcový sa mi 
zdá trochu nízka,“ vyhlásil poslanec Peter Pilip a po jeho vystúpení primátorka 
Marcela Ivančová k návrhu na odpredaj pozemku formou obchodnej verejnej 
súťaže povedala, že predkladateľ, teda vedúci Odboru fi nancií Mestského 
úradu vo Svidníku Nikolaj Vlčinov tento bod sťahuje z rokovania, a tak sa aj 
stalo. Kedy sa mestskí poslanci k žiadosti Michala Farkaša vrátia, je nateraz 
otázne.                                                                                                      (ps)

Poslanec Pavel Olejár upozornil, že 
predmetný pozemok je sporný 

  Krajská súťaž amatérskej fotografi e Prešovského kraja AMFO 
2019 koná sa každoročne v mesiaci jún v Starej Ľubovni. Tohto-
ročná priniesla veľa prekvapení. Do súťaže tento rok sa prihlásili 
už ako každoročne „starí, ostrieľaní fotografi ”, ale objavili sa aj 
noví autori, ktorí sa zapojili po prvý krát. To znamená, že foto-
grafi cká prehliadka si získava stále nových záujemcov.

Úspechy fotografov na krajskej súťaži amatérskej fotografi e 

  Do súťažnej prehliadky bolo zaslaných 273 fotografi í od 88 autorov. Odborná 
porota, ktorej predsedom bol Igor Šimko z Košíc mala náročnú úlohu vybrať 
tie najlepšie snímky. Do súťaže sa zapojili regionálne strediská: Bardejov, 
Poprad, Svidník, Humenné vrátane okresov Snina a Medzilaborce, Vranov 
nad Topľou, Stará Ľubovňa a Mesto Stropkov. 
  Náš okres úspešne reprezentovala najmladšia účastníčka Marianna Ma-
rusinová, ktorá bola milým prekvapením súťaže a získala dve prvé miesta v 
obidvoch svojich kategóriách, v II. skupine za čiernobielu fotografi u „Materstvo“ 
a vo farebnej fotografi i za fotografi u „Hrdinovia“. Dušan Ignác zo Svidníka, 
ktorý vo svojej kategórii farebná fotografi a „Svetlá mesta“ získal 2. miesto a 
za čiernobielu fotografi u „Perspektíva“ čestné uznanie. 
Okres Stropkov úspešne reprezentovala v I. skupine Gabriela Soóšová, ktorá 
získala 3. miesto za farebné fotografi e „Letná obloha“ a „Vo svete fantázie“. 

Tretie miesto získala aj Magdaléna Koleničová za farebné fotografi e „Naše 
lány a polia“ a „Lány a polia II.“. Vladimír Ivanko získal Čestné uznanie za 
farebnú fotografi u „Motokros“. Vystavené fotografi e mali aj ďalší účastníci 
súťaže - Edward O´Toole, Anton Hričan, Emília Verbová a Viliam Novický. 
Fotografi e úspešných autorov poputujú do celoslovenského kola, ktoré pre-
behne v Synagóge v Nitre v novembri 2019.

 Katarína Grúsová, POS vo Svidníku 
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  Na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, 
ktoré sa konalo 19. júna, zaujala menšia slová prestrelka medzi 
viceprimátorom mesta Michalom Goriščákom a jeho predchod-
com na tomto poste, dnes poslancom Petrom Pilipom.

Slovná prestrelka viceprimátora Michala Goriščáka a jeho predchodcu Petra Pilipa

  Stalo sa tak počas prerokúvania informatívnej správy  o vyhodnotení zimnej 
údržby miestnych komunikácií a návrhu plánu vysprávok miestnych komuni-
kácií a chodníkov v tomto roku. Poslanec Peter Pilip vystúpil s poznámkou, v 
ktorej sa viceprimátora Michal Goriščáka pýtal, prečo hlasoval proti zriadeniu 
sociálneho podniku mesta Svidník? 
  Išlo o to, že Výbor pre rozvoj okresu Svidník, ktorého členom je aj Michal 
Goriščák ako viceprimátor Svidníka a zároveň riaditeľ Úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Bardejove, prednedávnom schválil návrh ročných priorít 
Akčného plánu rozvoja okresu Svidník. Okrem Michala Goriščáka ďalšími 
členmi spomínaného Výboru pre rozvoj okresu Svidník sú riaditeľ Regionálnej 
rozvojovej agentúry vo Svidníku Miron Mikita, riaditeľ pobočky Sociálnej pois-
ťovne vo Svidníku Martin Blicha a štatutárny zástupca Spoločného obecného 

úradu Nižný Orlík Juraj 
Petný a predsedom je 
prednosta Okresného 
úradu vo Svidníku Jozef 
Baslár. Riaditeľ Centra 
podpory regionálneho 
rozvoja okresu Svidník, 
n.o., Ladislav Hribik čle-
nov výboru informoval, že 
na základe zverejnenej 
výzvy bolo prijatých 44 
žiadostí o regionálny prí-
spevok na rok 2019. 
  Jeden žiadateľ z toho 
nesplnil podmienky sta-
novené zákonom. O kaž-
dej jednej predloženej 
žiadosti o regionálny prí-

spevok potom členovia Výboru pre rozvoj okresu Svidník hlasovali jednotlivo. 
Výbor pre rozvoj okresu Svidník následne hlasmi všetkých piatich členov 
schválil návrh ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Svidník, ktorý 
obsahuje 22 žiadostí o poskyt-
nutie regionálneho príspevku 
na tento rok. 
  Pri hlasovaní o žiadosti 
Mesta Svidníka, ktoré požia-
dalo o fi nančný príspevok na 
zriadenie sociálneho podniku 
hlasovali všetci členovia vý-
boru proti, vrátane Michala 
Goriščáka. A presne na to 
narážal poslanec Peter Pilip. 
Jeho nástupca v kresle vi-
ceprimátora Svidníka Michal 
Goriščák zareagoval, že si 
na niečo také nespomína, no 
a Peter Pilip hneď dodal, že 
mu ukáže výpis z hlasovania. 
A tak sa aj stalo, keď neskôr 
počas rokovania poslanec 
Peter Pilip viceprimátorovi Michalovi Goriščákovi, ale aj všetkým ostatným 
prostredníctvom projekcie ukázal výpis zo spomínaného hlasovania a oko-
mentoval to, že svidnícky viceprimátor bol naozaj proti sociálnemu podniku 
mesta Svidník. Michal Goriščák v tej chvíli jasne vedel, o čo ide a reagoval, 
že taká bola dohoda celého výboru a že mesto Svidník pod novým vedením 
momentálne pripravuje zámer na zriadenie vlastného sociálneho podniku. 
Kedy bude všetko pripravené a kedy bude môcť byť Sociálny podnik mesta 
Svidník aj zriadený, tak toto zatiaľ známe nie je. 
  Podobne vyvstávajú aj ďalšie otázky. Prečo nebol, resp. nemohol byť schvá-
lený pôvodný zámer mesta Svidník ešte z čias bývalého vedenia mesta a 
nebol, resp. nemohol byť podporený fi nanciami z regionálneho príspevku? 
Aj tieto otázky ostávajú nezodpovedané... 

 (ps)Viceprimátor Michal Goriščák

Poslanec Peter Pilip 

  Vážená pani primátorka, vážená pani poslankyňa a poslanci,
tento list vznikol ako reakcia na to, ako ste sa k nám, voličom, seniorom, za-
chovali v deň konania 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva vo Svidníku 19. 
júna 2019. Nebolo nám umožnené, aby sme mohli čo i len vstúpiť do rokovacej 
miestnosti, zúčastniť sa rokovania a obrátiť sa so svojimi podnetmi, aj keď 
nám to umožňuje zákon číslo 369/1990 Zb. o. obecnom zriadení. Hneď pri 
vstupe do budovy nám bolo povedané, že v miestnosti je vydýchaný vzduch 
a nie sú k dispozícii stoličky. Ostali sme čakať 
na chodbe, kde si nás pri prvej prestávke 
všimli niektorí poslanci, prihovorili sa k nám 
a oboznámili nás s programom zasadnutia. 
Pretože bod programu, ktorý sa týkal výšky 
príspevku na poskytované sociálne služby bol 
v poradí č. 12, pre nás seniorov to bola dlhá 
doba čakania, preto sme sa rozhodli odísť. 
Podotýkame, že sme neboli rukojemníkmi 
vedenia denného stacionára, ale zúčastniť 
sa mestského zastupiteľstva bol náš zámer. 
Chceli sme len poukázať, aký vyznám má 
pre nás všetkých denný stacionár a to nie len 
pre nás, ale aj pre našich príbuzných. Výška 
príspevku, ktorú ste nám ako mesto schvá-
lili, núti našu prevádzkovateľku k zvýšeniu 
poplatku za sociálnu službu, ktorá je nám 
poskytovaná. Tento 50 % výpadok fi nancií sa 
odzrkadlil na nás klientoch denného stacionára, keďže sa nám zvýšili výdavky 
za danú sociálnu službu. Pre nás seniorov, to znamená, že nie každý si bude 
môcť dovoliť túto sociálnu službu navštevovania zariadenia, možno sa to bude 
týkať práve tých, ktorí to najviac potrebujú.
  Preto sa pýtame Vás pani primátorka, pani poslankyňa a pani poslanci - čím 

Otvorený list seniorov Denného stacionára 
sme si to po celoživotnej práci a plnení si povinností voči mestu zaslúžili? 
  Vaše rozhodnutie nás núti, aby sme svoju starobu trávili izolovaním od 
svojich rovesníkov a sedením doma medzi štyrmi stenami. Veríme, že toto 
nebolo vašim zámerom. Teda, chceme veriť, že ste si to až tak neuvedomili, 
aký negatívny signál  a čo všetko tým, nám seniorom spôsobíte, „beriete“. 
Všetky predvolebné sľuby nás ubezpečovali, ako sa o nás mesto postará a 
podá nám, seniorom pomocnú ruku, preto je zarážajúce, že po voľbách sa 

na nás zabudlo. A tak vzhľadom na vyššie 
uvedené skutočnosti a tiež preto, že časom 
sa z nás seniorov spolu so zamestnancami  
stala komunita, v ktorej spoločne trávime čas 
a kde spolu zdieľame svoje životy, tvoríme, 
navzájom si pomáhame a hlavne, kde sa cíti-
me ako doma, prosíme primátorku a poslan-
cov mestského zastupiteľstva o opätovné 
prehodnotenie danej situácie a o navýšenie 
tejto čiastky do výšky, ktorá bola poskytova-
ná dennému stacionáru doposiaľ. 
  Chceme ešte podotknúť, že tento list nie 
je určený len Vám, pani  primátorka, pani 
poslankyňa a pani poslanci, ide nám o to, 
aby sa o týchto problémoch začalo hovoriť 
aj v širokej verejnosti. Posielame preto 
tento list do regionálnych novín. Situácia je 
alarmujúca, preto chceme predísť ďalšiemu 

odsunutiu riešení a ignorovaniu našich potrieb zo strany kompetentných. 
  Sme vďačný majiteľke Atria a všetkým zamestnancom, ktorí sa o nás vzorné 
a zodpovedné starajú.

 Nespokojní seniori Denného stacionára Atrium, n. o.
(foto: ilustračný záber)
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  V súvislosti so začiatkom letných školských prázdnin Sociálna poisťovňa 
opäť pripomína, že z dôvodu uzavretia základnej školy pre letné prázdniny 
rodičom nárok na ošetrovné zo Sociálnej poisťovne nevzniká. Ak dieťa na-
vštevuje základnú školu, rodič má počas školských prázdnin dieťaťa nárok 
na ošetrovné len vtedy, ak dieťa ochorie, keďže základná škola je v období 
od 1. júla do 31. augusta uzavretá na základe školského zákona, a nie na 
základe rozhodnutia.
  Existujú však situácie, keď poistenec má nárok na ošetrovné - ak sa osobne 
a celodenne stará o dieťa do desiatich rokov veku a ak predškolské zaria-
denie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu 
starostlivosť, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo 
nariadené karanténne opatrenie. Ak je materská škola na základe rozhodnutia 
jej riaditeľa uzatvorená napríklad z dôvodu dezinfekcie prostredia a hračiek 
alebo z prevádzkových dôvodov, podmienka uzavretia školy rozhodnutím 
príslušného orgánu je splnená. Rodičovi dieťaťa navštevujúceho túto ma-
terskú školu nárok na ošetrovné vzniká (za predpokladu splnenia ostatných 
podmienok), má nárok na ošetrovné najviac za desať dní osobnej a celodennej 
starostlivosti o toto dieťa. 

(socpoist) 

  Od 1. júla 2019 nastáva v sociálnom poistení niekoľko zmien, 
ktoré sa týkajú platenia poistného pre samostatne zárobkovo čin-
né osoby (SZČO), vplyvu zvýšenia životného minima na dôchod-
kové dávky a exekučné zrážky a zmien v maximálnych výškach 
dávky v nezamestnanosti a dávky garančného poistenia.

Sociálna poisťovňa pripomína zmeny platné od 1. júla 2019

Povinné poistenie SZČO od 1. júla 2019
  Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2019 fyzickým osobám, ktoré za 
kalendárny rok 2018 dosiahli príjem z podnika-
nia a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší 
ako 5 724 eur (čiže mali príjem 5 724,01 eura 
a viac). Tým SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný 
alebo nižší ako 5 724 eur, povinné poistenie 
nevzniká, resp. od 1. 7. 2019 im zanikne.
  Sociálna poisťovňa bude SZČO o vzniku, 
pokračovaní alebo zániku povinného poistenia 
informovať písomne do 22. júla 2019. Z tohto 
oznámenia sa SZČO dozvedia všetky potrebné 
informácie o platení poistného. Po prvý raz po-
tom SZČO zaplatia poistné v novo určenej výške 
do 8. augusta 2019 (za mesiac júl). Netýka sa 
to tých SZČO, ktoré podávajú daňové priznanie 
v predĺženej lehote - tie dostanú informáciu o 
poistnom do 21. októbra a novo určené poistné 
prvý raz zaplatia do 8. novembra 2019.
Viac informácií: Odvodové povinnosti živnostníkov od 1. júla 2019

Zmeny v exekúciách a predčasnom dôchodku po zvýšení životného 
minima na 210,20 eura mesačne

  Od 1. júla 2019 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu z 205,07 eura mesačne na 210,20 eura mesačne. Táto zmena ovplyvní 
exekučné zrážky z dôchodkovej dávky a vznik nároku na predčasný starobný 
dôchodok.  Sociálna poisťovňa bude od júla 2019 väčšine dôchodcov, ktorým 

z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, poukazovať vyšší dôchodok. Spôsobí 
to navýšenie minima, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní exekučných zrážok 
zostať a ktoré je 100 % sumy životného minima, čiže od 1. júla 2019 je to 
210,20 eura mesačne. Základ pre každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje 
výživné, je 50 % životného minima a od 1. júla 2019 to bude 105,10 eura me-
sačne. Sociálna poisťovňa vykoná zrážky z dôchodku podľa týchto pravidiel 
prvýkrát vo výplatnom termíne v auguste 2019, pričom dôchodcom vyplatí aj 
peniaze, ktoré im boli za júl 2019 zrazené navyše a bude ich o tejto zmene 
informovať aj písomne.

Od 1. júla 2019 nárok na predčasný 
starobný dôchodok 

vznikne od výšky 252,30 eur mesačne.
  Viac informácií: Zmena životného minima od 
1. júla ovplyvní viaceré dávky. 
Maximálna výška dávky v nezamestnanosti sa 
zvýši na 1 032,50 eur pri 31-dňovom kalendár-
nom mesiaci. 
  Od 1. júla 2019 sa pre nových žiadateľov zvýši 
maximálna dávka v nezamestnanosti o viac ako 
58 eur za mesiac. Pri 31-dňovom kalendárnom 
mesiaci už bude jej maximálna výška predstavo-
vať 1 032,50 eur (do konca júna to bolo 972,30 
eura) a v 30-dňovom kalendárnom mesiaci sa 
dávka zvýši na 999,20 eur (do konca júna to 
bolo 941 eur). Viac informácií: Výška dávky v 
nezamestnanosti

Maximálna garančná dávka bude vo výške 3 039 eur
Od 1. júla 2019 sa zvýši maximálna výška dávky garančného poistenia, na 
ktorú má zamestnanec nárok, ak platobná neschopnosť zamestnávateľa 
vznikne v období od 1. júla 2019 do 30. júna 2020, na 3 039 eur. Doteraz 
bola táto dávka vyplácaná najviac vo výške 2 862 eur. Viac informácií: Výška 
dávky garančného poistenia

 (socpoist) 

Letné prázdniny nie sú dôvodom 
na vznik nároku na ošetrovné

  Virtuálna registračná pokladnica  (VRP) je jednoduchým, mo-
derným a bezplatným riešením evidencie hotovostných tržieb 
a vytvárania pokladničných dokladov. Podnikatelia môžu túto 
aplikáciu fi nančnej správy využívať namiesto online registračnej 
pokladnice. V súčasnosti fi nančná správa eviduje viac ako 65 
000 jej užívateľov.

Namiesto pokladnice môžu podnikatelia používať VRP

  VRP spĺňa všetky zákonné podmienky online pripojenia pokladnice na 
systém eKasa. V prípade, že má podnikateľ záujem o jej bezplatné užívanie, 
musí podať žiadostí o pridelenie kódu VRP prostredníctvom portálu fi nančnej 
správy vo svojej osobnej internetovej zóne.  Vo formulári treba zadať PIN 
kód, ktorý bude potrebovať pri prvom prihlásení sa do VRP. Finančná správa 
podnikateľovi pošle prihlasovacie meno (login) a heslo poštou do dvoch 
týždňov od podania žiadosti.
  Podnikateľ má možnosť v aplikácii VRP evidovať tržbu a jednoducho vytvárať 
a tlačiť pokladničné doklady spĺňajúce zákonom povinné údaje. Na poklad-
ničných dokladoch z VRP sa už netlačí znak „MF“. Obsahuje však naďalej 
jedinečný identifi kátor dokladu a QR kód, ktorý je viditeľnejší ako doposiaľ. 
Podnikateľ má tiež možnosť spravovať si prostredníctvom VRP tovar a služby 
a vyhotovovať uzávierky. Neexistuje obmedzenie počtu mesačne vydaných 
pokladničných dokladov. V prípade počtu tovarových položiek je ich počet 
limitovaný na 3 000.
  VRP je možné používať na klasickom stolovom počítači, notebooku alebo 
prostredníctvom smartphonu cez mobilnú aplikáciu. Základným predpokladom 

jej používania je internetové pripojenie. V súvislosti so zavedením eKasy pri-
budli vo VRP nové funkcionality - napríklad nahlasovanie polohy pokladnice 
pri prenosných pokladniciach.  Podnikateľovi sa zobrazí tlačidlo Umiestnenie 
pokladnice pomocou ktorého odosiela údaje o GPS súradniciach, adrese 
predajného miesta, prípadne evidenčného čísla vozidla. 
  VRP ako bezplatná služba fi nančnej správy je v prevádzke od apríla 2015. V 
súčasnosti ju využíva viac ako 65 000 podnikateľov.                                (fs)
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  Svidnícky región dlhé roky márne volá po výstavbe rýchlostnej 
cesty R4, z ktorej je zatiaľ hotový len štyri a pol kilometrový ob-
chvat Svidníka, no v regióne máme aj letisko. Jeho rozvoj však 
brzdia chýbajúce peniaze. 

Premiér sľubuje podporu rozvoja malých letísk, vrátane svidníckeho
Priletí Peter Pellegrini do Svidníka ako pilot?

  Základné kritériá síce letisko spĺňa, no potrebuje toho ešte veľmi veľa. Nádej 
im vlial premiér Peter Pellegrini, ktorý pred pár dňami zavítal do Stropkova, 
kde rokovala vláda. Napriek tomu, aj vzhľadom na naťahovanie s výstavbou 
rýchlostnej cesty, sú leteckí nadšenci radšej opatrní. Okrem bežných men-
ších, najčastejšie športových lietadiel, zvykne na svidníckom letisku pristávať 
vrtuľník Letky ministerstva vnútra, ale i lietadlá slovenských ozbrojených síl. 
Prilietavajú na nich štátni predstavitelia, napríklad na výjazdové rokovania 
vlády či na spomienkové oslavy Karpatsko-duklianskej operácie. „My sa s 
nimi ani nestretneme, lebo oni pristanú, sadnú do vládnych vozidiel a odídu,“ 
vysvetlil nám predseda Aeroklubu duklianskych hrdinov vo Svidníku, ktorý 
pôsobí na letisku, Emil Sluk. Hovoriť s politikmi o fi nančnej podpore rozvoja 
malých letísk tak nemajú šancu. 
  Po našich otázkach sa predminulý týždeň ešte pred rokovaním vlády v Strop-
kove o rozvoji malých letísk rozhovoril premiér. S otázkami o svidníckom letisku 
sme ho oslovili práve preto, že do regiónu priletel na vrtuľníku a pristál práve 
na svidníckom letisku, odkiaľ sa do Stropkova prepravil vládnou limuzínou. 
„Nielen letisko Svidník, ale aj ďalšie letiská si v najbližších rokoch zaslúžia 
zvýšenú pozornosť vlády, aby sme im možno nejakým špeciálnym dotačným 
mechanizmom vedeli každý rok poskytnúť peniaze na rozvoj infraštruktúry i 
toho servisu, ktorý poskytujú, aby sa rozvíjali,“ vyhlásil predseda vlády Peter 
Pellegrini a predsedu Aeroklubu duklianskych hrdinov vo Svidníku Emila Sluka 
sme sa preto pýtali, čo všetko by vlastne svidnícke letisko potrebovalo. „Po-
trebovali by sme oplotiť a hlavne spraviť osvetlenie, aby bolo možné priletieť 
aj večer. Obmedzuje nás práve to, že sa tu nedá lietať v nepriaznivom počasí 

a v noci. Je to dosť veľká investícia. Potrebovali by sme asi tak pol milióna 
eur,“ vysvetlil Emil Sluk, no premiér Peter Pellegrini zatiaľ žiadne konkrétnosti 
neprezradil. Avizoval akurát, že už aj cez toto leto jednotlivé malé letiská 
osobne navštívi. „Mám taký plán, že pristanem osobne na každom jednom 
ofi ciálne zaznačenom regionálnom letisku, na každom sa pozriem, aký je stav, 
podebatujem s ľuďmi, ktorí tam pracujú, častokrát zadarmo, a chcem osobne 
zistiť, čo ich trápi, čo potrebuje na to, aby sa malé letiská v tom ktorom regióne 
mohli rozvíjať a prinášať rozvoj cestovného ruchu, turizmu i podnikateľského 
sektoru,“ zdôraznil svoje plány premiér. 
  Pripomeňme, že dráha svidníckeho letiska je široká 30 a dlhá 1 300 metrov. 
Mimochodom, je rovnako dlhá, ako dráha letiska v Žiline a umožňuje aj pristá-
tie menších dopravných lietadiel. Vládny špeciál však na svidníckom letisku 
nepristane. „Vládny špeciál nepristane, to je pravda, ale tie vojenské špeciály, 
ako je Spartan alebo 410-ka, nemá problém u nás pristáť,“ skonštatoval Emil 
Sluk, ktorého potešilo, že premiér Peter Pellegrini v rozhovore s novinármi 
pochválil asfaltovú dráhu svidníckeho letiska, no pravdou je, že jej obnovu 
muselo zaplatiť mesto, ako vlastník letiska. „Tá dráha bola v nejakom 74-om 
roku spravená, a už aj pod vplyvom slnka sa začala rozpadávať, tak mesto 
minulý rok investovalo do toho 26-tisíc eur na obnovu povrchu,“ ozrejmil ešte 
Emil Sluk. 
  Predseda vlády Peter Pellegrini už ukončil pilotský kurz a čaká na vydanie 
licencie dopravným úradom. Po letnej prestávke má jeho kabinet v septembri 
znovu rokovať vo Svidníku a premiér by mohol priletieť aj sám. „Dobrý nápad. 
Ak bude dobré počasie a budem sa na to cítiť, tak do Svidníka na rokovanie 
vlády by som tentokrát mohol prísť a pripilotovať sa sám,“ usmial sa Peter 
Pellegrini a ktovie, možno sa svidnícky región skôr dočká rozvoja svidníckeho 
letiska než toľko očakávanej a sľubovanej výstavby rýchlostnej cesty R4... 

 (ps)

Predseda vlády Peter Pellegrini už ukončil pilotský kurz a čaká na vy-
danie licencie dopravným úradom. Po letnej prestávke má jeho kabinet 
v septembri znovu rokovať vo Svidníku a premiér by mohol priletieť aj 
sám...
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   Absolvovala Gymnázium DH vo Svidníku a hneď po maturite 
sa jej splnil sen. Odišla študovať medzinárodný obchod na 
vysokú školu do Londýna. Dnes ju jej práca vysiela do celého 
sveta. Mladá Svidníčanka Anna Almašiová sa s nami podelila o 
svoj životný príbeh. 

   Už počas štúdia na gymnáziu ve-
dela, že chce ísť ďalej študovať do 
zahraničia. Konkrétne niekam, kde 
sú pre mladých ľudí lepšie možnosti 
a rýchlejší kariérny rast. 

PREČO LONDÝN?
   „K angličtine som mala vždy blízko, 
veľmi ma bavila už odmalička. Niekoľ-
kokrát som našu školu reprezentovala 
v rôznych anglických súťažiach a 

olympiádach, a tak som si povedala, 
že by bola škoda takúto znalosť ne-
využiť. Síce som pôvodne zvažovala 
Ameriku, no po tom, čo Slovensko 
vstúpilo do Európskej únie, boli výho-
dy pre mňa ako študentky z Európskej 
únie vo Veľkej Británii neporovnateľne 
lepšie, ako keby som odišla za veľkú 
mláku,“ začala opisovať svoj príbeh 
Anna Almašiová, ktorá tak vďaka 
členstvu Slovenska v Európskej únii 
až na zopár malých výnimiek bola 
prakticky braná rovnako ako domáci 
študenti. Znamenalo to napríklad 

neobmedzené pracovné príležitosti 
popri štúdiu, či zvýhodnené školné. 
Vybrala si priamo Londýn, pretože 
toto mesto mala možnosť už párkrát 
predtým navštíviť a vedela sa v ňom 
pohybovať. „Bakalárske aj inžinierske 
štúdium som absolvovala na London 
Metrolopolitan University, kde som sa 
zamerala na medzinárodný obchod. 
Na tomto odbore ma lákalo hlavne 

to, že nie je jednotvárny a pokrýva 
všetko od obchodného práva, sveto-
vej ekonomiky, cez fi nančné  trhy, až 
po manažment či marketing. Dáva 
tak úžasnú šancu rozšíriť si obzor o 
kopec znalostí a nakoniec sa zamerať 
na to, čo vás z toho baví najviac.“

AKO SI ZVYKLA
   Ako sme už v úvode uviedli, do 
Británie odišla hneď po maturite. 
Podmienečné prijatie na univerzitu 
mala vo vrecku už niekoľko mesiacov 
predtým. Keďže do Londýna nešla 
prvýkrát a vedela jazyk, zvykla si na 

všetko veľmi rýchlo a nezažila žiadne 
veľké prekvapenia. „Univerzity sú 

tu veľmi praktické, zamerané na to, 
čo budete potrebovať v budúcnosti 
v práci a v reálnom živote. Na celé 
štúdium a ľudí, ktorých som tam spo-
znala, mám veľmi dobré spomienky. 
Aj počasie mi tu celkom vyhovuje, 
keďže nemám rada extrémne teplo 
ani zimu,“ usmiala sa sympatická 
Anna Almašiová pri odpovedi na otáz-
ku, ako si zvykla na typické anglické 
počasie. Vráťme sa však k tomu, čo 
v jej živote nasledovalo po ukončení 
inžinierskeho štúdia. „Našla som si 
stáž v medzinárodnej fi rme Wolters 
Kluwer, ktorá sídli v Londýnskom 
fi nančnom centre. Bola to moja prvá 
práca po škole a nebola som vtedy 
ešte stopercentne rozhodnutá, ktorým 

smerom sa chcem vybrať. Počas 
tejto stáže som začala niekoľko hodín 
týždenne pomáhať aj marketingové-

mu oddeleniu a práca tam ma veľmi 
zaujala. Po ukončení stáže mi bola v 

marketingu ponúknutá pozícia na plný 
úväzok a dnes už som vo fi rme skoro 
6 rokov. Tým, že sa digitálny marke-
ting odvíja od najnovšej technológie, 
ktorá sa vylepšuje každý deň, a vyu-
žívajú sa pri ňom najnovšie softvéry 
a trendy, je vždy niečo nové, čo sa 
môžem naučiť, vytvoriť... Každý deň 
je iný a nikdy nie jednotvárny. To na 
tejto práci najviac milujem,“ vyznala 
sa mladá Svidníčanka. 

ČO VLASTNE ROBÍ
   Do náplne jej práce patrí napríklad 
prispôsobovanie hlavnej marketin-
govej stratégie fi rmy na lokálne trhy 
a v súlade s obchodnou stratégiou, 
monitorovanie trhu a činnosti kon-
kurencie, analýza a segmentácia 

dát, vyhodnocovanie úspešnosti 
marketingových aktivít, koordinovanie 
priebehu kampaní, či automatizá-

Mladej Svidníčanke Anne Almašiovej sa splnil sen hneď po maturite - 
vyštudovala, žije a pracuje v Londýne a je šťastná

Anna Almašiová má v Londýne kanceláriu na 41. 
poschodí s jedinečným výhľadom na rieku Temža

Fotograf ia  po 
promóciách pred 
univerzitou, na 
ktorej študovala
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Mladej Svidníčanke Anne Almašiovej sa splnil sen hneď po maturite - 
vyštudovala, žije a pracuje v Londýne a je šťastná
cia a optimalizácia procesov. Toto 
všetko so sebou prináša možnosť 
cestovania. „Firma nás niekoľkokrát 
do roka vysiela na eventy a mítingy 
do rôznych krajín, kde sa môžeme 
stretnúť priamo s klientmi alebo ko-
legami z danej krajiny a dozvedieť sa 
viac o tom, čo sa na trhu práve deje. 
Takto pracovne som za posledných 
6 rokov už navštívila 15 krajín a veľa 
zaujímavých miest vrátane New 

Yorku, Los Angeles, San Francisca, 
Paríža, Barcelony, Abu Dhabí, Dubaja 
či škandinávskych krajín, ako aj veľa 
miest v samotnej Británii.“

JEDINEČNÝ VÝHĽAD   
   Digitálny marketing sa podľa Anny 
Almašiovej čoraz viac rozbieha aj na 
Slovensku. Máloktorá väčšia fi rma 
si dnes môže dovoliť existovať bez 
oddelenia, ktoré sa v tom vyzná. 
Tým, že tento odbor strašne rýchlo 
napreduje a rozvíja sa, je vo vše-
obecnosti aj nedostatok pracovníkov, 
ktorí majú požadované zručnosti. 
Anna Almašiová si preto myslí, že 
podobnú prácu vo svojom odbore 
by si možno na Slovensku vedela 
nájsť, ak by sa rozhodla vrátiť sa. 
„Bolo by to pravdepodobne ale vo 
väčšom meste, kde sídli viac veľkých 
fi riem. Čo by som na Slovensku ale 
určite nemala, je nádherný pohľad na 
Londýnsku Temžu ako mám z našej 
kancelárie na 41. poschodí. Nech 
deň začne akokoľvek, takýto pohľad z 
okna mi hneď zlepší náladu,“ usmiala 

sa Svidníčanka, ktorá je súčasťou, 
ako sama hovorí, skvelého tímu a 
má veľkú slobodu v rozhodovaní a 
robení veci po svojom, pokiaľ to pri-
náša výsledky, za čo je veľmi vďačná. 
Tým, že je fi rma medzinárodná, sú 
v nej ľudia zo všetkých kútov sveta. 
„Sme v dennom kontakte napríklad s 
USA či Austráliou. Môj tým je zväčša 
anglický. V našej kancelárii v Londýne 
pracuje aj veľa Európanov, nikto však 

zo Slovenska alebo Česka.“
NAD BREXITOM  NEROZMÝŠĽA

   Aj pre Slovákov žijúcich a pra-
cujúcich vo Veľkej Británii sa stále 
mimoriadne aktuálny BREXIT, teda 

pripravované vystúpenie tejto ostrov-
nej krajiny z Európskej únie. Anna 
Almašiová tvrdí, že nad Brexitom sa 
snaží veľmi nerozmýšľať. „Som tu už 
11 rokov a podľa všetkého to vyzerá, 
že požadovaná hranica na udelenie 
trvalého pobytu bude 5 rokov, takže 
sa viac bude týkať tých, čo prišli 
do Británie len nedávno, alebo sa 
chystajú v budúcnosti. Určite budú 
potrebné aj nejaké papierovačky, ale 
som pripravená vybaviť si čo bude 

treba. Zatiaľ však veľa informácií o 
tom, čo nás čaká, nemáme.“ 

SPOMIENKY NA SVIDNÍK
   V Londýne chce ešte určite chvíľu 
zostať. Má tam všetko, čo potrebuje 
a je šťastná. Chce sa určite ďalej 
zdokonaľovať v tom čo robí, a ak čas 
dovolí, tak aj ďalej študovať. Vrátiť 
sa na Slovensko v najbližšej dobe sa 
zatiaľ nechystá. „Domov sa snažím 
prísť aspoň 2 - 3x do roka, hlavne 
okolo sviatkov a rodinných osláv. V 
posledných rokoch sa vždy snažím 
prísť aj na Dukelský beh mieru, keďže 
beh je moja najnovšia záľuba. Občas 
ma rodina príde navštíviť aj do Lon-
dýna,“ zdôraznila Anna Almašiová, 
ktorej mama Anna Almašiová st. je 
známou ekonómkou vo Svidníku. V 
rozhovore s úspešnou Svidníčankou 
pôsobiacou vo Veľkej Británii sme na 
záver neobišli ani Svidník ako taký. 
„Svidník si za mojich študentských 
čias pamätám oveľa živší a ľudnatejší. 
Dnes už veľa mojich rovesníkov tak-
tiež odišlo za prácou do väčších miest 
a do zahraničia, takže je veľmi ťažké 
niekoho z nich len tak v meste stretnúť 
bez toho, aby sme sa predtým nedo-
hodli. S odstupom času si teraz na 
Svidníku najviac vážim bezpečnosť 
a pokojný život bez zhonu,“ uzavrela 
náš rozhovor Anna Almašiová.   (ps)   

S priateľom počas náv-
števy Grand Canyonu

Práca Annu Almašiovú 
priviedla napríklad aj do 

Hollywoodu

Počas jednej z pracovných ciest - v New 
Yorku na lodi pred Sochou slobody
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  Je to defi nitívne! Rozdelenie regionálneho príspevku na tento 
rok pre subjekty v okrese Svidník tak ako ho predložil Výbor pre 
rozvoj okresu Svidník je nemenný a schválený.

Vláda potvrdila rozdelenie regionálneho príspevku pre subjekty z okresu Svidník
Kto, koľko a na čo získal peniaze?

   Vláda totiž minulý týždeň schválila návrh zmien schválených ročných priorít 
okresov Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Košice-okolie, Lučenec, Medzilaborce, 
Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Sobrance, Svidník, Tre-
bišov, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou. Návrh ročných priorít Akčného plánu 
rozvoja okresu Svidník schválil už skôr spomínaný Výbor pre rozvoj okresu 
Svidník, vedený jeho predsedom a zároveň prednostom Okresného úradu vo 
Svidníku Jozefom Baslárom. Pripomeňme, že ďalšími členmi spomínaného 
Výboru pre rozvoj okresu Svidník sú riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny v Bardejove Michal Goriščák, riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry 
vo Svidníku Miron Mikita, riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne vo Svidníku 
Martin Blicha a štatutárny zástupca Spoločného obecný úrad Nižný Orlík 
Juraj Petný. 

   Riaditeľ Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o., La-
dislav Hribik členov výboru informoval, že na základe zverejnenej výzvy 
bolo prijatých 44 žiadostí o regionálny príspevok na rok 2019. Jeden 
žiadateľ z toho nesplnil podmienky stanovené zákonom. O každej jednej 
predloženej žiadosti o regionálny príspevok potom členovia Výboru pre rozvoj 
okresu Svidník hlasovali jednotlivo. Výbor pre rozvoj okresu Svidník následne 
hlasmi všetkých piatich členov schválil návrh ročných priorít Akčného plánu 
rozvoja okresu Svidník, ktorý obsahuje 22 žiadostí o poskytnutie regionálneho 
príspevku na tento rok. Členovia výboru zároveň potvrdil, že celý návrh je v 
súlade s Akčným plnom rozvoja okresu Svidník a schválený návrh zaslali na 
potvrdenie Úradu vlády SR. Vláda Petra Pellegriniho na svojom minulotýž-
dňovom zasadnutí predložený zoznam projektov a teda priorít na tento rok 
defi nitívne potvrdila. 
   Ktoré subjekty získajú akú sumu a na aký účel z regionálneho príspevku 
na tento rok podľa návrhu Výboru pre rozvoj okresu Svidník a podľa vládou 
schváleného uznesenia? 
   Publikujeme zoznam schválených projektov, názov podnikateľského 
subjektu, účel poskytnutia regionálneho príspevku, počet priamo a počet 
nepriamo vytvorených pracovných miest, celkové náklady projektu a 
výšku regionálneho príspevku na tento rok. 
Atrium, n.o. Svidník: úhrada výdavkov spojených s úpravou povrchov stien 
a podláh, zariaďovacích predmetov (zdravotechnika) a dverí v novej časti 
Centra sociálnych služieb, 15/3, 100 000 €
Rikostav s.r.o. Giraltovce: nákup autožeriavu s mechanickou rukou, 5/0, 200 
000 €
Ing. Tibor Popovec TIPO Svidník: rozšírenie poskytovaných služieb, 1/0, 39 

000 €
ManitraM, s.r.o. Svidník: zriadenie kúpeľňového štúdia s vytvoreným grafi ckých 
a dizajnových návrhov, 1/1, 10 000 €
GAMA PLUS, s.r.o. Svidník: vybudovanie stánku doplnkových služieb a tovaru 
pri bezkontaktnej autoumyvárni, 1/1, 15 000 €
Milan Rodák Svidník: skvalitnenie poskytovaných služieb stolárskej dielne 
zlepšením pracovných podmienok, 1/0, 10 000 €
DALNIK, s.r.o. Medvedie: rekonštrukcia turistickej ubytovne ČERTEŽ, zmena 
vykurovania z elektrických akumulačných pecí na ústredné teplovodné vy-
kurovanie drevnou biomasou a výmena strešnej krytiny spojovacieho krčku 
a okien, 1/0, 30 000 €. 
Hotel ALFA, s.r.o. Giraltovce: poskytovanie nových služieb a produktov - vy-
budovanie bowlingového centra, 1/0, 14 749 €
Ing. Jaroslav Holub - STK Vranov nad Topľou: zriadenie novovzniknutej stanice 
technickej a emisnej kontroly, 4/0, 25 000 €
Mgr. Michal Goriščák Krajná Poľana: vybudovanie ubytovacích kapacít turis-
tického charakteru vo vlastnom objekte a s tým podpora návštevnosti okolitých 
lokalít, podpora cestovného ruchu a rozšírenie portfólia poskytovaných služieb 
cestovného ruchu, 1/1, 20 000 €
Vidiek, n.o. Giraltovce: poskytovanie nových informačných služieb a spraco-
vanie a ponuka produktov v cestovnom ruchu, 1/0, 5 000 €
Oľga Paraničová CK Eurotour Svidník: zvýšenie návštevnosti cykloturistov v 
okrese Svidník, 1/0, 15 000 €
Miroslav Blanár Nižný Orlík: dodávka a montáž plynovej kotolne a výťahu v 
hotelovej časti v prístavbe športovej haly vo Svidníku, 1/0, 30 000 €
MARCG, s.r.o. Svidník: celková úprava hotela na vyššiu a vyhovujúcu úroveň, 
zmena stavu niektorých izieb z nevyhovujúceho a vyhovujúci, je potrebné 
vymeniť potrubie pre studenú vodu a zaviesť potrubie pre teplú vodu, 1/0, 
15 000 €

KOVMAK, s.r.o. Svidník: zvýšenie efektívnosti výroby, rozšírenie portfólia 
výrobkov, udržateľnosť zamestnanosti, 2/1, 35 000 €
M&J Slovakia, s.r.o. Krajná Poľana: podpora miestneho cestovného ruchu 
prostredníctvom vybudovania bezbariérového prístupu k penziónu Medveď 
pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 1/0, 15 000 €
Regionálna rozvojová agentúra Svidník: vydanie materiálu o kultúrno-historic-
kom potenciáli okresu Svidník pre rozvoj cestovného ruchu, 0/0, 13 700 €
JASMIN Catering, s.r.o. Nižný Orlík: vypracovanie projektovej dokumentácie, 
výmena okien a dverí, vytvorenie nových pracovných miest, podpora rozvoja 
cestovného ruchu zvýšením kapacít stravovacích zariadení, 1/0, 10 000 €
GAS-MG, spol. s r.o. Svidník: vybudovanie apartmánového domu a zvýšenie 
návštevnosti mesta Svidník, 4/0, 15 000 €
ŠPAS, spol. s r.o. Svidník: zefektívnenie poľnohospodárskych prác prostred-
níctvom zakúpenej poľnohospodárskej techniky, 0/0, 13 300 €
Vladimír Sabol Včelia farma Okrúhle: testovanie čistokrvnej zakarpatskej včely 
Apis Mellifera Carpatica, zdokonaľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti 
úžitkových vlastností tejto línie a následná produkcia kvalitných voľno oplod-
nených matiek tohto poldruhu, 1/0, 5 000 €
   Z pôvodného návrhu vypadol Peter Vasičko Valkovce: modernizácia priesto-
rov pre chov hovädzieho dobytka za účelom zvýšenia produktivity chovu 
hospodárskych zvierat, 1/0, 10 000 €. Dôvodom bolo nesplnenie podmienok, 
konkrétne nevysporiadané pozemky.                                                       (ps)

Z regionálneho príspevku zrekonštruujú napríklad aj 
turistickú ubytovňu v obci Medvedie
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  Prezídium Policajného zboru vyhlásilo celoslovenskú dopravnú 
akciu až do odvolania. Stopku majú dostať všetci arogantní a 
nezodpovední účastníci cestnej premávky. Z nedele na ponde-
lok si policajti posvietili zvlášť aj na vodičov nákladiakov, aby 
preverili, či dodržiavajú špecifi cké predpisy, ktoré sa ich týkajú. 
A tu sú výsledky.

Dodržiavajte dopravné predpisy - Policajná akcia potrvá až do odvolania

  Pozrime sa najprv na výsledky prvých dní (od utorka 25. júna  do nedele 
30. júna 2019 ). Viceprezident Policajného zboru vyhlásil jej začiatok od 
polnoci 25. júna.
  Policajti dopravnej, poriadkovej a železničnej polície sa zamerali predo-
všetkým na dodržiavanie zákazu požitia alkoholu alebo inej návykovej látky 
vodičmi pred alebo počas vedenia vozidla, dodržiavanie ustanovených alebo 
obmedzených rýchlostí jazdy motorových vozidiel a spôsob jazdy vodičov. 
Samozrejme, neušlo im ani ďalšie porušovanie zákona. Celkovo za tých pár 
dní odhalili viac ako 12 650 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky.  Rýchlosť nedodržalo takmer 5.100 vodičov, prednosť nedalo 101 
vodičov (z toho 10 na priechode pre chodcov).
Jeden pohyb rukou, ktorým sa zapínajú bezpečnostné pásy, nedokázalo 
urobiť takmer 1000 vodičov. Technický stav vozidla nemalo v poriadku takmer 
600 vodičov. 
  Až 700 vodičov používalo mobil počas jazdy. Až 115 vodičov nesprávne 
predchádzalo a takmer 380 nesprávne jazdilo. Predpisy porušila aj viac ako 
stovka cyklistov a 152 chodcov. Alkohol policajti zistili u 171 vodičov, z nich 
sa 78 dopustilo trestného činu tým, že mali viac ako jedno promile. Presne 
80 cyklistov prekročilo pre nich povolenú hranicu alkoholu. Policajti popri tom 
zadržali troch nelegálnych migrantov, viac ako stovku páchateľov trestných 
činov a osem osôb v pátraní.
Nedeľní šoféri nákladiakov
  Podľa zákona majú nákladné vozidlá v dni pracovného pokoja zákaz jazdy 
na určených cestách. To znamená, že napríklad v nedeľu môžu jazdiť až od 

22. hodiny . Policajti si preto na nich posvietili v poslednú júnovú nedeľu už od 
21.00 hodiny. Za jednu hodinu takto prichytili ôsmich vodičov, ktorí nedodržali 
organizáciu pracovného času.
  Za štyri hodiny trvania akcie policajti zistili takmer 700 priestupkov, z toho 300 
bolo prekročenie stanovených rýchlostí, 12 nesprávny spôsob jazdy, deväť 
nesprávne predchádzanie, 16 jazda bez osvetlenia, 66 zlý technický stav. 
Prednosť v jazde nedalo deväť vodičov (z toho štyri na priechode) a 45 vodičov 
si nezaplo pásy a čo je najhoršie, 12 jazdilo pod vplyvom alkoholu z toho jeden 
„nafúkal“ nad jedno promile. Policajti musia riešiť všetky zistené priestupky, 
takže napriek tomu, že táto akcia bola zameraná  na vodičov nákladiakov, 
odhalili aj priestupky 11 chodcov a 12 cyklistov, z ktorých osem sa bicyklovalo 
pod vplyvom alkoholu.                                                                              (pn)

   To, čo sme na našich stránkach publikovali pred týždňom, 
sa stalo realitou. Podnikateľ Jozef Žák, ktorý je známy skôr z 
pôsobenia pri volejbale, sa stal novým majiteľom a zároveň 
prezidentom 1. FK Svidník. 

Je to defi nitívne! Svidnícky futbal riadi Jozef Žák!

   Na poste šéfa svidníckeho futbalu 
vymenil Adriána Labuna, ktorý je dnes 
mestským poslancom. 

   Jozef Žák bol v závere minulý týždeň 
pracovne mimo územia Slovenska. V 
telefonickom rozhovore nám potvrdil, 
že je, ako sme už uviedli, nielen 
prezidentom, ale i majiteľom 1. FK 
Svidník. 
   „V priebehu pondelkového (8. 

júla) predpoludnia bude známy 
nový tréner, ktorý naše mužstvo 
povedie v novej treťoligovej se-
zóne. Rokujem s dvomi adeptmi 
a prezradiť môžem akurát to, že 
obidvaja sú z Prešova. Všetko však 
dotiahneme predpoludním tak, aby 
popoludní už jeden z dvojice mož-
ných trénerov viedol naše mužstvo 
na prvom tréningu v rámci letnej 
prípravy,“ pove-
dal nám Jozef Žák, 
ktorý v pondelok 
8. júla predstaví 
aj nového športo-
vého riaditeľa 1. 
FK Svidník. Jeho 
meno takisto ne-
prezradil, no podľa 
našich informácií 
by ním mal byť 
Adrián Hricov z 
Prešova. Mimo-
chodom, jeho brat 
Lukáš sa pred nie-
koľkými dňami stal 
novým športovým 
riaditeľom v druho-
ligovom Bardejove 

a aj z toho sa dá dedukovať, že sa 
črtá rozsiahlejšia a užšia spolupráca 
svidníckeho a bardejovského klubu. 
Obaja bratia Hricovovci pritom v 
minulosti ako hráči pôsobili aj vo 
Svidníku.
   Prvý tréning treťoligových svidníc-
kych futbalistov pred novou sezónou 
je naplánovaný na pondelok 8. júla. 
O 16. hodine má pred hráčov v spo-
ločnosti Jozefa Žáka predstúpiť aj 
primátorka mesta Marcela Ivančová a 
o 16.30 hod. sa už začne prvý tréning 
pod vedením nového trénera. 

    (ps)       

Je to potvrdené! Do svidníckeho futbalu vstupuje Jozef Žák
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  Vláda SR počas nedávneho výjazdového rokovania v Stropko-
ve rozdelila pre mesto a obce takmer 1,2 milióna eur. Pôvodne 
malo ísť o jeden milión eur, túto sumu však počas rokovania 
kabinet zvýšil. Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy pre okres 
Stropkov, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy. Uvoľnené 
majú byť do 31. augusta.

Pre okres Stropkov vláda rozdelila takmer 1,2 milióna eur

  „Došlo k rozdeleniu fi nančných prostriedkov v objeme 1.178.000 eur. Okrem 
prostriedkov, ktoré sú určené pre obce, mestá, občianske združenia a niektoré 
cirkvi, boli doplnené fi nančné prostriedky na rekonštrukciu priestorov Múzea 
Tokajíckej tragédie v obci Tokajík, na rekonštrukciu a následné sprístupnenie 
veže sanktuária farského kostola v Stropkove. Potom boli zvýšené fi nančné 
prostriedky aj pre mesto Stropkov na zakúpenie externých defi brilátorov. Bola 
to vyslovene požiadavka mesta, ale aj podpora pravoslávnej cirkvi vo Vyšnej 
Olšave, kde sa stavia pravoslávny chrám alebo havarijný stav kuchyne v Zá-
kladnej škole s materskou školou v Bukovciach,“ uviedol podpredseda vlády 
SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. 
  Najviac fi nancií z miliónového balíka ide pre mesto Stropkov. Po 100.000 
eur by malo ísť na výmenu technológie na zimnom štadióne, vybudovanie 
príjazdovej komunikácie do Hnedého priemyselného parku a na vybudovanie 
novej miestnej komunikácie spájajúcej ulice Nový riadok a Akad. Pavlova.
Vláda tiež schválila fi nancie na obstaranie zariadenia obecnej a školskej 
kuchyne v obci Breznica. Na tento zámer je vyčlenených 32.000 eur. Obec 
Bukovce na obstaranie konvektomatov a umývačky riadu pre základnú a ma-
terskú školu získala 30.000 eur, obec Miňovce získala 25.000 eur na výmenu 

strechy na budove obecného úradu.
  Kabinet vyčlenil aj fi nancie pre viacero obcí na výstavbu chodníkov a miestnych 
komunikácií či na rekonštrukciu kultúrnych domov. Finančnú pomoc dostali aj 
viaceré cirkvi a športové zväzy a kluby.                                                   (pn)

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši 
počas výjazdového rokovania vlády v Stropkove navštívil najväčšieho 
zamestnávateľa Teslu 

  Juraj Cimbora dirigent a zbormajster PUĽS-u v Prešove, hu-
dobný skladateľ, dramaturg, textár, folklorista a pedagóg narodil 
sa vo Svidníku 6. júna 1919. Toho roku sme si pripomenuli 100. 
výročie od jeho narodenia. 

100. výročie narodenia Juraja Cimboru

  Pochádza z roľníckej rodiny. Už od detstva mal vzťah k muzike a spevu. Hrať 
ho učili starší bratia Janko a Michal na ústnej harmonike, potom na heligónke a 
píšťalke. V roku 1938 ukončil štúdium v Gréckokatolíckom seminári v Prešove, 
ako dobrý študent dostal od Okresného úradu v Stropkove štipendium 200 
Kčs a štipendium Adolfa Dobrjanského 160 Kčs. Učil rok v základnej škole 
v Chmeľovej a rok v Havaji. Všade založil hudobno-spevácky zbor. Potom 
nastúpil na povinnú vojenskú službu, slúžil v záložnej divízii v Bielorusku,  kde 
spoznal kapitána Jána Nálepku.  
  V roku 1943 už učil v mešťanskej škole vo Svidníku, kde založil balalajkový 
súbor s ktorým aj vystúpil v kultúrnom programe k 80-ému výročiu založenia 
Matice Slovenskej, v gréckokatolíckej cerkvi vo Svidníku pôsobil ako kantor. 
V škole učil slovenčinu, hudobnú a telesnú výchovu. Oženil sa, bol politicky 
aktívny a ako delegát za okres Stropkov, bol na Celoslovenskom zjazde Národ-
ných výborov v Banskej Bistrici. Od roku 1946 už spolupracoval zo Slovenským 
rozhlasom pre ukrajinské vysielanie, kde vystupoval zo speváckym súborom 
zo Svidníka. V tom čase zložil operetu s názvom „Roždenije žizni“. Koncer-
toval po obciach okresu aj mimo neho.  Bol aj na turné v Čechách: Olomouc, 
Praha, Karlové Vary, Plzeň Ustí nad Labem, Liberec, Brno. V roku 1953 učil 
na Pedagogickej škole v Humennom a potom v Prešove. Založil tam hudobno-
spevácke súbory a robil úpravy piesní pre novozaložený profesionálny súbor 
PUĽS v Prešove. Od roku 1958 sa stal  zbormajstrom a dirigentom PUĽS-u 
v Prešove. Zložil piesne, ktoré zľudoveli, Ej, hoj, tili, tili, tili,  Ej, Janičko za 
vodom,  Oj, zahrala, muzýka, muzýčeňka, V zelenim uboči ptašok zaspivav, 
a iné. S Puľsom bol na zahraničné zájazdy takmer po celom svete.  
  V roku 1980 ukončil svoju profesionálnu prácu v PUĽS-e s podlomeným 
zdravím.  Zomrel v Prešove 2. Októbra 1989. Je pochovaný v Prešove. 
Za svoju umeleckú prácu bol ocenený medailou „Za vynikajúcu prácu“ - 1975 
a čestným uznaním „Zaslúžený pracovník kultúry“ 1979.
  Jeho hudobný fond je uložený v Podduklianskej knižnici vo Svidníku.  V tomto 
roku na Rusínskom festivale vo Svidníku PUĽS s Prešova si uctil  pamiatku 
na Juraja Cimboru tým, že uprostred svojho koncertu nám predviedol vienok 
piesní v typickej hudobnej úprave Juraja Cimboru, ktorá sa štýlovo líšila od 
hudobného štýlu harmonizácie ostatných upravovateľov piesní programu 
PUĽS-u. Ďakujeme PUĽS-u  za spomienku na Svidníčana Juraja Cimboru.  

 Ján Kaliňák

  Plnenie Akčného plánu rozvoja okresu Svidník bude vláda hodnotiť na 
svojom septembrovom výjazdovom zasadnutí. Podľa dostupných informácií 
však kabinet Petra Pellegriniho nebude po štvrtýkrát rokovať vo Svidníku, 
ale v susedných Giraltovciach. Túto informáciu však zatiaľ nikto ofi ciálne 
nepotvrdil, no podľa našich informácií je veľký predpoklad, že to tak naozaj 
bude. Napokon, podobný prípad už poznáme z okresu Vranov nad Topľou, 
kde po troch výjazdových rokovaniach v okresnom meste vláda naposledy 
rokovala v Hanušovciach nad Topľou. 
 Na to, či vláda napokon zasadne vo Svidníku či predsa len v Giraltovciach, ako 
hovoria naše neofi ciálne informácie, si však ešte nejaký ten týždeň budeme 
musieť počkať.                                                                                          (ps)

Bude vláda rokovať v Giraltovciach?

Manželstvo uzavreli 
  Martin Rudy (Stropkov) a Alena Mňahončáková (Svidník),  JUDr. ThLic. Lu-
káš Sekerák (Rozhanovce) a Mgr. Petra Čepová (Svidník), Marek Barburský 
(Svidník) a Kristína Čurilová (Svidník), Jozef Mikčo (Duplín) a Daniela Vargová 
(Svidník), Ing. Marcel Novák (Svidník) a Dominika Pončáková (Svidník), Patrik 
Čarný (Kysak) a Štefánia Tarabčáková (Svidník), Marek Pajkoš (Svidník) a 
Simona Vaškaninová (Hunkovce), Peter Kaliňak (Vyšná Jedľová) a Slavomíra 
Harčariková (Francovce),  Róbert Kovács (Bratislava - Rača) a Mgr. Miroslava 
Petrušová (Vyšný Orlík), Tomáš Kellner (Hradisko) a Katarína Gocová (Hradis-
ko), Viktor Válik (Nitra) a Beatrica Feková (Korejovce), Ján Cupák (Svidník) a 
Miroslava Blanárová (Nižný Orlík), Róbert Hlohinec (Oľka) a Zuzana Artimová 
(Svidník), Tomáš Lipák (Chotča) a Kristína Paligová (Kurimka). 

Navždy nás opustili 
  Anna Gajdošová (1930, Kružlová), Jozef Medveď (1937, Piskorovce), Vasiľ 
Pirník (1944, Vydraň), Františka Nazarejová (1937, Čelovce), Miroslav Vidiš-
čak (1953, Stropkov), Milan Gmiter (1976, Svidník), Anna Cigľanová (1931, 
Nižný Orlík), Ján Slivka (1925, Stropkov), Ladislav Adamkovič (1936, Prešov), 
Jozef Havaj (1942, Vyšný Hrabovec), Dušan Zemlička (1964, Svidník), Jozef 
Durkot (1945, Kurimka),  Juraj Mihalov (1952, Prešov), Ing. Stanislav Stolárik 
(1951, Stropkov), Ján Cauner (1938, Kalnište), Alžbeta Andrejková (1923, 
Stropkov), Michal Lukač (1950, Stropkov), Štefan Čižmár (1953, Svidník), 
Zuzana Griščiková (1939, Svidník), Ján Bučko (1948, Gribov), František 
Čonka (1965, Stropkov), Anna Najduchová (1941, Hrabovčík), Milan Hrustič 
(1952, Cernina),  Verona Valovičová (1938, Medzilaborce). 
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  Piateho októbra roku tisícdeväťstopäťdesiatosem zaznel na 
vojenskom cintoríne na duklianskom cintoríne výstrel, ktorý 
odštartoval dnes už legendárny Dukelský beh mieru (z úcty k 
histórii zostáva zhodný prívlastok v názve podujatia v pôvodnom 
spisovnom tvare). 

Náš DBM sa koná každoročne v prvú septembrovú nedeľu

  Na dvadsaťjeden kilometrov dlhú 
trasu z Duklianskeho priesmyku do 
Svidníka vyrazilo 23 špičkových 
pretekárov z vtedajšej Česko-
slovenskej republiky. Osnovnou 
ideou podujatie, ktorého základný 
kameň položil Okresný výbor 
Československého zväzu telesnej 
výchovy vo Svidníku, bolo športo-
vým zápolením vzdať hold padlým 
i preživším hrdinom Dukly.
  V prvých ročníkoch štartovali 
samé bežecké esá - výkonnostní 
bežci, ba až štátni reprezentanti, 
masovosť nebola v kurze, do 
Svidníka prichádzalo osem (v r. 
1965) až 36 (v r. 1970) vytrvalcov. 
Bežci dosahovali časy od 1:03:55 
hod. (Kánya r. 1964) po približne 
1:20:00 hod. V tom čase repre-
zentoval náš región len príslušník 
TJ Červená hviezda v Bardejove 
Andrej Barilla, rodák z Vyšného 
Orlíka, v 5. ročníku DBM obsadil 
časom 1:18:52 hod. 14. miesto.   
Začiatkom sedemdesiatych rokoch 
sa začali osmeľovať ďalší bežci z 
osamostatneného okresu Svidník, 
prvým bol Stročínčan Milan Van-
čišin, ktorý v svojich najlepších 
rokoch dosahoval časy v rozpätí 
od 1:06:53 hod. po 1:10:00 hod., 
potom nasledovali ďalší a ďalší. 
V osemdesiatych rokoch došlo 
k bežeckému boomu, rekordná 
účasť bola v 25. ročníku (r. 1984), 

keď sa na štart postavilo 160 borcov, z toho bolo z okresu Svidník (vrátane 
súčasného okresu Stropkov) 40.
Náš DBM sa koná každoročne v prvú septembrovú nedeľu, z poľutovania-
hodných politicko-spoločenských dôvodov sa neuskutočnil v rokoch 1968 a 
1969. Trasa behu sa skracovala s úpravami cesty 1. triedy z pôvodných 21 
km na súčasných cca 19 km. K rozhodujúcemu skráteniu došlo v dôsledku 
zmeny cieľa z odľahlého futbalového štadióna do centra mesta v 52. ročníku 
DBM (r. 2011).
  Doterajšia história behu zaznamenala víťazov, ktorých mená boli svojho času 
slávne. Za všetkých spomeňme Košičanov Svitaniča, Kanyu, Višnického a 
Poláka, Piešťanca Javorku, Čechov Česala, Cibocha, Podmolíka a Mládka, 
Nemca Grossmüllera, poľského olympionika Orzela, Bardejovčanov Jaku-
bašeka a Sahajdu a tiež našich Petnuchovú (Vančišinovú), Hanika... Načim 
vzdať hold zvlášť víťazovi z roku 1982 (23. ročník) Košičanovi Františkovi 
Vyšnickému, ktorý klasickú vzdialenosť z priesmyku na tunajší štadión zabehol 
za 0:59:07 hod., čím vytvoril traťový rekord, ktorý už nikto nikdy neprekoná... 
Na skrátenej trati bol zatiaľ najrýchlejší Lajos Berec z Maďarska, ktorý v 
53. ročníku behu časom 58:22 minút vytvoril základný rekord novodobého 
Dukelského behu mieru.
  Zmena cieľa priniesla so sebou ďalšie novinky, programovou súčasťou 
52. ročníka DBM sa stal Malý beh zdravia pre deti, rodičov i celé rodiny na 
jeden kilometer. O rok neskôr pridali organizátori z tunajšieho magistrátu do 
športového programu DBM aj Veľký beh zdravia z rázcestie pred Údolím smrti 
do Svidníka (6,5 km).
  Pre všetkých súčasných i budúcich záujemcov o aktívnu účasť na našom 
široko-ďaleko najstaršom športovom podujatí pripomeňme si základné para-
metre. Od rána do 9.30 h prebieha na Centrálnej ulici vo Svidníku prezentácia 
pretekárov, o 10. h nasleduje ich spoločný presun na Dukliansky priesmyk. 
Štartovný výstrel zaznieva pod obeliskom tamojšieho cintorína o 11. hodine, 
vytrvalci bežia cez Kr. Poľanu, Hunkovce a Ladomirovú na svidnícku pešiu 
zónu.

Športu zdar a behu pre zdravie zvlášť!
 Autor: Andrej Dudáš 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ K DUKELSKÉMU BEHU MIERU
Aj Vaše spomienkové fotografi e z Dukelského behu mieru môže byť 
jeho súčasťou počas 60. ročníka. Prineste nám fotografi e na mestský 
úrad, alebo pošlite do správy na FB a formou výstavy fotografi í by sme 
spoločne vytvorili dedičstvo pre ďalšie generácie.                  (msu) 

Kto daroval krv?    
  V stredu 3. júla 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice darovať krv 33 bezpríspevkových darcov: Miloš Hnat (61), Marek 
Pasnišin (10), Pavol Šidelský (30), Dušan Jurina (27), Ján Calko (45), Ján 
Belovežčík (2), Zdenko Miga (29), Jana Lehocká (7), Viliam Podolák (11), 
Ladislav Koudelka (5), Dana Pastyrčáková (17), Amália Kasaničová (15), 
Michal Štochmal (4), Michaela Kandravá (6), Pavol Tabaka (9), Jozef Adamica 
(36), Vlasta Hojdová (15), Marián Fedoroňko (prvodarca), Igor Kucirka (8), 
Norbert Šak (10), Róbert Franko (29), Mariana Franková (7), Róbert Bajcura 
(12), Adriana Dimunová (5), Miroslava Vanatová (14), Štefánia Kutná (4), 
Ján Siňár (28), Dávid Sasarák (prvodarca), Martina Demjanová (9), Renáta 
Ivančová (59), Róbert Paňko (9), Lenka Zeherová (39), Gabriela Kostelníková 
(3). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 
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  V závere júna sa v koncertnej sále Slovenského rozhlasu v 
Bratislave pod záštitou operného speváka Petra Dvorského 
uskutočnil 29. ročník celoslovenskej speváckej súťaže detí a 
mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne - Slávik Slo-
venska 2019. 

Ľudmila Lukáčová Zlatým Slávikom Slovenska

  Ako zdôraznil tajomník ústrednej poroty Peter Štilicha, rodák z Vyšného 
Orlíka, tohto ročníka sa zúčastnilo vyše 35 000 detí z viac ako 2200 škôl, 
ktoré museli prejsť sitom školských, okresných a krajských kôl. Do fi nále sa 
dostalo 24 najlepších speváčikov zo všetkých krajov Slovenska, ktorí súťažili 
v troch kategóriách. Súťažiacich doprevádzal Orchester ľudových nástrojov 
Slovenského rozhlasu v  Bratislave pod vedením Miroslava Dudíka.  
V druhej kategórii Spojenú školu vo Svidníku zastupovala Ľudmila Lukáčová, 
ktorá natoľko zaujala odbornú porotu, že si vyspievala 1. miesto a získala 
Zlatého Slávika. Ľudka hneď pri prvej účasti v celoslovenskom kole v silnej 
konkurencii zvíťazila, za čo jej patrí veľká gratulácia. Z úst poroty zazneli 
hodnotenia ako „talent nad talenty“, „geniálny talent“.
  Ďakujeme našej „veľkej“ malej speváčke za vzornú reprezentáciu nielen našej 
školy, DFS Makovička, mesta Svidník, ale aj celého okresu a Prešovského 
samosprávneho kraja. 
  Veľká vďaka patrí najmä Pánu Bohu za talent, ktorým Ľudku obdaril. Za 
hlas, ktorým teší nás rodičov, ale aj širokú verejnosť. Pani učiteľke Anne 
Suvákovej, ktorá tento talent rozvíjala a posúvala ďalej, ako aj celej rodine za 
podporu. Chceme sa poďakovať aj všetkým ľuďom, ktorí Ľudku podporovali 
a v myšlienkach boli s ňou.
  Ľudka svoj talent tohto roku už potvrdila ziskom titulu laureát v speváckych 
súťažiach Vianočná hviezdička, Spevy môjho rodu a ešte ju čaká účasť na 
Makovickej strune v Bardejove, ako aj množstvo vystúpení s DFS Makovička 
a Sonečko. 
  Ešte raz veľká gratulácia a prajeme veľa radosti zo spevu..

Ingrid Lukáčová 

Ľudmilka Lukáčová s ockom pred 
Slovenským rozhlasom 

Traja najlepší v II. kategórii 

Porotca a zároveň programový riaditeľ 
Slovenského rozhlasu Michal Dzurjanin
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   Leto v meste - pod takýmto titulkom sa vo 
Svidníku nesie séria rôznych podujatí pre 
širokú verejnosť počas celého mesta.

Mercedesy na svidníckej pešej zóne

   Celé sa to začali jubilejnými 15. Dňami meste 
Svidník, v rámci ktorých sa konalo aj podu-
jatie nazvané Hry mesta Svidník. V uplynulú 
sobotu mohli Svidníčania na pešej zóne obdi-
vovať autá, konkrétne legendárne Mercedesy. 
Podujatie nazvané Mercedes Benz grill party 
prilákala do Svidníka desiatky majiteľov áut 
spomínanej značky. Svojimi tátošmi zaplnili 
pešiu zónu a obdivovať ich prišli nielen ľudia 
zo Svidníka, ale i zo širokého okolia.
   Akcie v rámci Leta v meste pokračujú aj naďa-
lej. Publikujeme ich na samostatnom plagátiku 
vyššie a prípadné zmeny alebo ďalšie akcie 
môžete sledovať aj na Facebooku, konkrétne 
na profile Svidník Mestská Stránka. 

(ps)
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   Mesiac jún je ešte mesiacom, ktorý patrí do obdobia jari, me-
siac, ktorý je v predprázdninovom období a mesiac vhodný na 
turistiku. Takýto mesiac jún bol aj v roku 2019, preto členovia 
KST Doliny a Hory Svidník v plnom rozsahu využili na pobyt v 
lone prírody. 

Turistický jún plný aktivít na Slovensku i v Česku 

   Svoje aktivity zahájili vo Vysokých 
Tatrách zdolaním Veľkej Studenej 
doliny zo záverom na Zbojníckej cha-
te. Vrcholom mesiaca jún bol pobyt v 
pohorí Krkonoše, kde svoj „stan“ roz-
ložili vo Špindlerovom mlyne po troch 
rokoch. Pred troma rokmi vystúpili na 
najvyšší bod Českej republiky Sněžku 
vo výške 1 602 mnm, tento rok nav-
štívili prameň najväčšej českej rieky 
Labe a v jej blízkosti chaty (boudy) a 
vrcholy. Zo známejších chát boli to 
chaty Vrbatova, Labská a Špindlerova. 
Z dosiahnutých vrcholov boli to vrcholy 
Violik 1 472 mnm a Vysoké kolo 1 509 
mnm. Za zmienku stojí, že na Sněžke 
majú Česká poštovna Anežka tak pri 
pramení Labe majú Českú budku. 

Veľkým zážitkom bola prechádzka pri 
rieke Labe na Špindlerův důl - Pudlava, 
okrem toho, že je to chodník aj pre 
telesne postihnutých, bola to regulácia 
rieky Labe, jej mokrý polder, ale najmä 
prekvapenie, že tu je v súlade príroda 
a turista, bez zásahov ochrancov prí-
rody. V závere cesty je malý Labský 
vodopád. Do pozornosti padol aj sútok 
Labe a Bílé Labe. Osobne som bol 
prekvapený, že v pohorí Krkonoš je 
vojenské opevnenie z obdobia pred 
2. svetovej vojny a to v podaní malých 
pevnosti zvaných ako Ropík a nemeno-
vaných trochu väčších bunkroch, našli 
sme ich šesť. Pri ceste do Svidníka 
sme navštívili priehrady Labska a Les 
Království, kde sme sa kochali architek-

túrou, na Slovensku je to prevažne len 
betónová stavba, tu bol aj kus umenia 
a prírody. V závere mesiaca sme 
navštívili Slovenský raj a v nej roklinu 
Veľký Sokol, ktorej východiskový bod 
je Piecky - Píla resp. Hrabušice - Píla. 
Veľký Sokol je známy vodopádmi a 
rebríkmi v závere s kamennými vrátami 

a Rothovou roklinou. 
   Činnosť KST Doliny a Hory je v nepo-
slednom rade závislá od jej členov, patrí 
im poďakovanie, rovnako ako fi rme Sa-
nel a Podduklianskym novinkám, ktoré 
o činnosti klubu informujú na svojich 
stránkach. Viac na stránke dolinyahory.
szm.com.                                        (as)

   Nové tváre, nové družstvá, ale znova ten istý víťaz. Troj-
generačné družstvo Paňkovcov (Július, Rasťo a Branko) 
obhájilo prvenstvo na turnaji. 

Víťazom 5. ročníka turnaj v nohejbale trojíc opäť Paňkovci!Víťazom 5. ročníka turnaj v nohejbale trojíc opäť Paňkovci!

   Po úvodnej prehre v základnej skupine s Milanom, Igorom a Vasiľom 
(hosťovanie na jeden zápas) naskočili na víťaznú vlnu a doviezli sa až 
k prvenstvu. 
   Na druhom mieste sa umiestnili Stano, Edo, Vasiľ a Ambi. Vo finálovej 
skupine troch družstiev nestačili na Paňkovcov, ale porazili organizá-
torov. 
   Tretí tak skončili organizátori Milan, Igor a nováčik turnaja Peťo Gajdoš. 
Tesne pod bedňou ostali bez poradia Peťo Goriščák s Jankom Lukače-
kom a Peťom Kidalom a Tomáš Paranič s Jožkom Kurtym a Matúšom 
Tarcalom. 
   Poďakovanie patrí sponzorom Jankovi Krajňákovi a Jurajovi Maťašo-

vi. (is)

Prameň rieky Labe, pri ktorom sa svid-
nícki turisti v júni takisto zastavili

Turisti zo Svidníka zavítali počas júna 
aj do Vysokých Tatier
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SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

LEKÁRNE: 
 8. júla: lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch autobusovej stanice)
 9. júla: lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
10. júla: lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
11. júla: lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149)
12. júla: lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
13. júla: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
14. júla: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA: 
13. a 14. júla: MDDr. M. Špak - Akad. Pavlova 323 v Stropkove. Kontakt: 
054/742 46 29. 
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. 

ZAMARI, Michaela: Rozhodnutie. 
Bratislava, kniha vyšla na náklady autorky 2019. 334 s.
  Napínavý román, v ktorom nechýba vášeň, 
dobrodružstvo, erotika a láska. Raven si už ani 
nepamätá, kedy si naposledy dopriala výdatný 
oddych. Odkedy mladšiemu bratovi Troyovi 
supluje rodičov, jej život sa obmedzil len na 
svadobný salón - zdroj jej príjmu, domáce prá-
ce a sem-tam spestrenie v miestnom bare. Je 
načase dožičiť si zaslúženú dovolenku, ktorú 
Troy dostane ako darček na svoje osemnáste 
narodeniny. Mestečko v americkom Utahu vy-
menia na pár dní za exotickú Malajziu, pričom 
netušia, ako veľmi im zdanlivo neškodný výlet 
zmení život. Z minúty na minútu sa dovolen-
ka mení na väzenie pod prísnym dohľadom 
tajomného cudzinca. Vpadne im do života, je 
neoblomný, príliš mocný a vie o nich podo-
zrivo veľa. Neznámy muž má iba jediný cieľ 
- ochrániť Raven. So svojimi dôvodmi sa jej 
ale nechce zveriť... 

FORD, Harrison (13.7.1942-)
  Harrison Ford je americký fi lmový herec. Narodil sa 13.7.1942 v Chicagu v 
americkom štáte Illinois. Stal sa stelesnením životaschopných postáv, napr. 
kozmického pilota Hana Sola v kasovom trháku Hviezdne vojny a v pokra-
čovaniach Impérium vracia úder, ako aj v Návrate Jediho. Veľkú popularitu 
však získal úlohou archeológa Indiána Jonesa v dobrodružných fi lmoch 
S. Spilberga Dobyvatelia stratenej archy, Indiána Jones a chrám skazy a 
Indiána Jones a posledná krížová výprava. V neskorších fi lmoch často hral 
postavy zápasiace s ťažkou morálnou alebo emocionálnou krízou. Hereckú 
všestrannosť preukázal o. i. vo fi lmoch Svedok, Frantic, Podnikavé dievča, 
Prezumpcia neviny alebo Hodina patriotov. Veľký úspech mal v kriminálnom 
fi lme Na úteku aj v politickom thrilleri Dôverný nepriateľ.

HERIBAN, Jozef (9.7.1953-)
  Slovenský spisovateľ a scenárista. V súčasnosti sa profesionálne venuje 
literatúre. Študoval na konzervatóriu v Bratislave hru na akordeón a na pozau-
nu, potom estetickú výchovu - slovenčinu. Pracoval ako dramaturg hraných 
fi lmov, neskôr pacoval v oblasti marketingu. V súčasnosti sa venuje literatúre 
a externe prednáša na Fakulte managementu UK v Bratislave. Je autorom 
rozhlasových hier, kníh, fi lmových a televíznych scenárov. Knižne debutoval 
novelou Niekto na mňa stále píska. Ďalej nasledovali knihy Úspech má srdce 
žraloka, romány Intimita vlkov, Posadnutosť, Ružový trojuholník, poviedkový 
román Schovaný, neschovaný , idem a jeho zatiaľ posledná kniha Fagotista, 
ktorého nemiloval boh. 

Chváli sa Danica:
- Boli sme v parku, vzduch voňal

kvetmi, mesiac svietil tak, že sa dali
čítať noviny...

- Nádherné... A čo bolo potom?
- Vybral noviny a začal čítať.

Rímskokatolícky kostol
  Svidník: Pondelok: 18.00 hod., Utorok: 18.00 hod., Streda: 6.30, 18.00 hod.,      
Štvrtok: 6.30, 18.00 hod. (po sv. omši adorácia), Piatok: 6.30, 18.00 (za účasti 
detí), Sobota: 8.00 hod., Domov dôchodcov 15.30 hod., Nemocnica 16.30 
hod.,  Nedeľa: 8.00, 10.30, 18.00 hod., Mestisko: Streda: 16.30 hod., Piatok: 
16.30 hod., Nedeľa: 9.15 hod. 

Pravoslávny chrám 
Nedeľnú večerňu slúži ten duchovný, ktorý má sv. liturgiu o 10.00 hod. Počas 
týždňa: pondelok, utorok - sv. liturgia o 6.00 hod., Večerňa o 17.00 - slúži 
prot. Pajkoš, streda, štvrtok, piatok, sobota - sv. liturgia o 6.00, Večerňa o 
17.00 - slúži prot. Ján Sovič. Vo sviatky cez týždeň: sv. liturgia o 6.00 - prot. 
Ján Pajkoš, Utreňa o 8.00, sv. liturgia o 9.30 - prot. Ján Sovič. 

Gréckokatolícky chrám Svidník - mesto
  Pondelok 8. júla: 6.10 hod.: 1. čas, 6.30 hod.: † Juraj, Mária, Juraj, Helena, 
Anna, Mikuláš, Anna, Mária, 18.00 hod.: † Jozef, 18.45 hod.: večerné modlitby, 
Utorok 9. júla: 6.30 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Milan, Irena, 
18.00 hod.: † Ján, Magdaléna, 18.45 hod.: večerné modlitby, Streda 10. júla:  
6.30 hod.: * Peter, 7.15 hod.: 3. čas, 18.00 hod.: * Anna, Anna s rodinou, 18.45 
hod.: Ježišová modlitba, Štvrtok 11. júla:  6.30 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 
12.00 hod.: † Jozef, 17.15hod.: Ruženec za závislých, 18.00 hod.: † Dušan, 
18.45 hod.: moleben k bl. Vasiľovi Hopkovi, požehnanie s relikviou, Piatok 
12. júla:  6.30 hod.:  * Peter, Mária, 7.15 hod.: ranné modlitby, 18.00 hod.: 
† Kamil, 18.45 hod.: eucharistická pobožnosť, Sobota 13. júla: 8.00 hod.: * 
Mária, 18.00 hod.: neo liturgia, 5.Nedeľa po zsd., hlas. 4, 14. júla: zbierka: 
svojpomocný fond pre farnosti, 7.00 hod.: Svätý ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: 
* Za farské spoločenstvo sl., 9.15 hod.: Czš * Anna, Jana, Tomáš, Ivan, 10.30 
hod.: * Vladimír s rodinou csl., 14.30 hod.: večiereň + korunka k bm. 

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná  
  Pondelok 8. júla o 18.00 hod.: + Mária, Utorok 9. júla o 7.00 hod.: + Mária, 
Streda 10. júla o 18. hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla, Luciu, 
Petra a Júliu, Štvrtok 11. júla o 7.00 hod.: + Ján, Mária, Piatok 12. júla o 
18.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a Helenu, Sobota 13. 
júla o 7.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Vieru, Viliama, Kamila, 
Moniku s rod., Jána s rod. a Jozefa, Nedeľa 14. júla 9.00 hod.: Za farnosť; 
14:00 Modlitba ružencov. 

Sála Kráľovstva - Jehovovi svedkovia 
  Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej ulici 2042 
vo Svidníku: Štvrtok 11. júla o 18. hod.: Náš kresťanský život a služba: - 
1.Tesaloničanom 1-5 kap., - Ďalej sa navzájom povzbudzujme, - 1.Tesal.4:3-6. 
-  Ako ten, kto sa dopúšťa smilstva, škodí svojmu bratovi, - Čo som sa z čítania 
Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?, - o 19. hod.: Zborové štúdium Biblie:  
Je napísané, Nedeľa 14. júla o 9.30 hod.: Verejná biblická prednáška: Pravé 
priateľstvo s Bohom a s blížnym, - Hlavné myšlienky: - Pravé priateľstvo je 
založené na láske, - Biblické príklady pravého priateľstva, - Ako sa môžeme 
stať Božími priateľmi, - Požehnania vyplývajúce z pravého priateľstva.  
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Čo premieta Kino Dukla?
Infoservis 

MŔTVI NEUMIERAJÚ
Piatok 12. júla o 20. hodine 

  Americké mestečko Centerville je ospalý zapadákov, v ktorom starnúci šerif 
Robertson (Bill Murray) netrpezlivo odpočítava zostávajúce dni do dôchodku, 
pretože nudiť sa človek môže aj bez revolveru za pásom. Jeho mladý kolega 
Peterson (Adam Driver) naopak stále dúfa, že sa k nejakému poriadnemu 
vyšetrovaniu niekedy dostane. Zaslúžil by si to, pretože ako prvý vytuší, že tie 
dve škaredo zavraždené dámy z miestneho bistra majú na svedomí zombie. 
Inokedy by ho skúsenejší kolega vysmial, ale dnes nie. V mestečku sa totiž 
odohráva omnoho viac zvláštností ako napríklad slnko nezapadá vtedy keď 
by normálne má, do pohrebného ústavu nastúpila divná ženská so škótskym 
prízvukom a samurajským mečom (Tilda Swinton), a rasistickému farmárovi 
Millerovi (Steve Buscemi) začal miznúť dobytok. A keď na mestečko konečne 
príde noc, z predtuchy sa stane istota. Najrušnejším miestom Centerville sa 
stáva cintorín, ktorého obyvatelia práve precitli a dostali chuť na čerstvé mäso. 
A muži zákona tušia, že dnes ich čaká poriadne dlhá služba.
Jim Jarmusch sa ako legenda amerického nezávislého fi lmu mohol obklopiť 
tými najlepšími hercami. S väčšinou z nich navyše opakovane pracoval na 
svojich predchádzajúcich fi lmoch, s Billom Murraym napríklad na tituloch 
Zlomené kvety alebo Káva a cigarety. Aj preto herec nad ponukou úlohy v 
zombie komédii vôbec neváhal. „Scenár bol neskutočne vtipný, netušil som, 
že by Jim dokázal napísať takúto dokonale praštenú vec. Vzhľadom k tomu, 
že som sa už objavil v jednom z najväčších zombie fi lmov všetkých dôb, v 

Zombielandu, bol som zjavne logická voľba. Hádam sa raz stanem synonymom 
zombie žánru,“ dodáva Bill Murray.

 USA, Švédsko, horor, komédia, slovenské titulky, vstupné: 5 eur 
***

KORISŤ
Sobota 13. júla o 20. hodine 

Nádejná plavkyňa Haley Kellerová (Kaya Scodelario) nie je žiaden samovrah. 
Do uzatvorenej zóny na Floride, ktorá sa pripravuje na jeden z najväčších 
hurikánov za posledných pár desiatok rokov, sa vypravila len kvôli svojmu 
otcovi (Barry Pepper). Ten sa snažil na poslednú chvíľu zabezpečiť svoj dom. 
Z oblasti už mal byť dávno evakuovaný, napriek tomu sa neozýva. Haley ho 
nájde v už čiastočne zaplavenej pivnici, v bezvedomí a ťažko zraneného. Než 
ho stačí odtiahnuť do relatívneho bezpečia, pripomenú sa nepozvaní hostia, 
ktorí jej otcovi zranenie spôsobili. Stúpajúca hladina vody totiž výrazne rozšírila 
lovný revír tunajších aligátorov, ktorí sú celkom hladní a zvedaví. Situácia je 
vážna a pomerne beznádejná. Hurikán udrel naplno, pivnica sa plní vodou a 
Haley je jasné, že bude čoskoro čeliť voľbe. Utopiť sa alebo nechať sa zožrať 
pri pokuse o záchranu.
Pri natáčaní fi lmu Korisť sa stretli dvaja majstri hrôzy, tentoraz producent Sam 
Raimi (Lesný duch, Stiahni ma do pekla) a režisér Alexandre Aja (Hory majú 
oči) a na výsledku je to vidieť. Hlavných hrdinov a divákov nebude desiť len 
stisk čeľustí aligátora, ale všetky možné fóbie, ktorými naša civilizácia trpí. 
Výsledkom je fi lm, na ktorého začiatku sa nadýchnete a po zvyšok fi lmu 
prestanete dýchať.

USA, horor, thriller, 87 minút, vstupné: 5 eur  


