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  Kto ma upratať neporiadok po havarovanom kamióne? Odpoveď na túto 
otázku hľadajú v obci Šarišský Štiavnik. 

Po nehode kamióna zostala v priekope zmes do krmiva pre zvieratá 

  Starosta Michal Kimák obvolal všetky možné 
úrady a inštitúcie, no nepochodil. Čo sa vo 
vreciach v priekope nachádza presne nevie 
a do upratovania sa preto nehrnie. V prie-
kope pod cestou toho po havárii ostalo dosť 
- vrecia s presne neidentifi kovanou látkou a 
aj časti nákladiaka. „Ide o zmes do krmiva 
pre zvieratá. Je tam vidieť aj nejaké časti 
z kamióna,“ povedal starosta obce Michal 
Kimák. V priekope s potôčikom už bolo vyvrá-
tených viacero kamiónov, no takýto neporia-
dok ako teraz, tu nikdy neostal. „Naposledy 
minulého roku bola tu vyvrátená cisterna, 
cisternu prečerpali, vytiahli a nebol s tým 
problém,“ dodal starosta. 
  S bordelom v Šarišskom Štiavniku teraz 
problém majú. Materiál z kamióna totiž neprí-
jemne zapácha. „Volali sme, dá sa povedať, 
všade a nikto nie je za to zodpovedný. 
Dá sa povedať, že každý na každého sa 
vyhováral, nič viac a vyzerá to, že asi to 
ostane iba na obci.“

  Pozemok s neporiadkom už k ceste nepatrí a 
nespravuje ho tak Slovenská správa ciest. Šéf 
dopravnej polície vo Svidníku jasne hovorí, 
kto mal všetko upratať. 
„Je povinný odstrániť, resp. dať do pôvod-
ného stavu priestor a okolie ten, kto do-
pravnú nehodu spôsobil, čiže priestupca,“ 
ozrejmil riaditeľ dopravnej polície vo Svidníku 
Peter Matkobiš. Ten si však objednal odťaho-
vú službu, no iba na vytiahnutie havarovaného 
kamióna. „Keď som konzultoval danú vec s 
fi rmou, ktorá vykonáva odťahovú službu, 
je možnosť podľa ich vyjadrenia takéto 
niečo vykonať,“ dodal riaditeľ dopravnej 
polície. Samozrejme, oni to urobia v prípade, 
ak ich vyzve. „Áno, keď ich ten, kto škodu 
spôsobil, požiada, aby odstránili následky 
dopravnej nehody.“ 
 Hoci starosta dostal radu, že by tento ne-
poriadok mala odpratať obec, on sám sa 
pracovníkov zamestnaných na malé obecné 
služby na takúto úlohu poslať nechystá. „Ja 

osobne zamestnancov tu nepošlem, čo máme cez úrad 
práce zamestnaných, lebo neviem, čo je to za chemiká-
lia, a tie následky človek nevie, aké môžu byť potom,“ 
skonštatoval starosta obce Michal Kimák. 
 Vyzerá to tak, že celý problém je na pleciach obce. Iné rie-
šenie tu pravdepodobne ani možné nebude a obec sa bude 
musieť pustiť do upratovania bordelu po nehode. S tým, že 
náklady, ktoré obci vzniknú si bude nárokovať u toho, kto 
tú škodu, v tomto prípade znečistenie spôsobil. Policajti sú 
starostovi ochotní poskytnúť údaje prepravcu a vysypaný 
materiál podľa nich nie je nebezpečný. Používa sa totiž na 
prikrmovanie zvierat, hlavne ošípaných. 

(pn)
S bordelom z havarovaného kamióna 
v Šarišskom Štiavniku problém majú. 
Materiál totiž nepríjemne zapácha 

Starosta Michal Kimák obvolal všetky 
možné úrady a inštitúcie

  Svidnícky vyšetrovateľ obvinil 18 ročného Mareka a 24 
ročného Eduarda z Giraltoviec zo zločinu lúpeže. Zákon pri 
tomto trestnom čine stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody 
na tri až osem rokov.
 V sobotu 5. januára 2019 v nočných hodinách na chodníku 
v Giraltovciach, spoločne napadli 20 ročného Rasťa. Obaja 
útočníci boli pod vplyvom alkoholu. Dôvodom útoku údajne 
bola skutočnosť, že Rasťo nepočúvol výzvu Mareka, aby mu 
dal cigaretu. Obaja muži do neho strkali, neskôr sa mu ušlo aj 
niekoľko úderov... Napadnutý muž spadol na zem, no útočníci 
vo fyzických útokoch pokračovali ďalej. Vo svojom vyčíňaní 
prestali až na krik matky napadnutého mladíka, ktorá celé toto 
konanie videla z okna. Obvinení Giraltovčania sú momentálne 
stíhaní na slobode.                                                      (krpz)

Obvinení zo zločinu lúpeže
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  Ešte pred komunálnymi voľbami sa v rámci svojich volebných 
stretnutí s občanmi mesta nechala už terajšia primátorka Marcela 
Ivančová počuť, že má v pláne pripraviť participatívny rozpočet. 
O čo vlastne ide? 

Mesto vydelilo 5 tisíc eur pre účel participatívneho rozpočtu 
Podporené budú projekty, ktoré zvíťazia vo verejnom hlasovaní 

  Svidník je mladé progresívne mesto a má mnoho ak-
tívnych obyvateľov, ktorí sa zaujímajú o veci verejné. 
Často sa stáva, že skupina občanov s rovnakými záuj-
mami, víziami a postojmi má nápad ako si zlepšiť svoje 
životné prostredie, ale nemá prostriedky, možnosti, 
alebo len ten správny impulz na jeho realizáciu.
Predstavitelia mesta teraz ponúkajú možnosť svojim 
občanom nahlas povedať, čo by vo svojom okolí chceli 
zlepšiť, či zmeniť. Participovať na rozpočte znamená, 
presvedčiť verejnosť, že na môj nápad, mojej komunity 
sa oplatí vynaložiť spoločné fi nančné prostriedky. Pre 
účel participatívneho rozpočtu vydeľuje mesto Svidník 
sumu 5 tisíc eur z rozpočtu mesta v roku 2019. Suma 
bude prerozdelená medzi úspešné projekty, ktoré 
zvíťazia vo verejnom hlasovaní. 

Čo je participatívny rozpočet?
  Participatívny rozpočet znamená, že členovia komu-
nity priamo rozhodujú o tom, ako využiť časť verejného 
rozpočtu. Inými slovami: ľudia, ktorí platia dane (my 
všetci), rozhodujú o ich využití. 
Otvorenou diskusiou o návrhoch, nápadoch  si do-
káže určitá komunita nakloniť aj širšiu verejnosť pre 
svoj nápad a tak podnieť, aby na ňom participovala 
väčšia časť občanov, ako len komunita. Čím viac sa 
budú návrhy komunikovať, tým väčší je predpoklad, 

že vynaložené prostriedky budú efektívne.
  Tento inovatívny model si získal popularitu naprieč Latinskou Amerikou, v 
Európe, Afrike a Ázii a Organizácia spojených národov vyhlásila participatívny 
rozpočet za najlepší postup demokratického vládnutia. Mestá, okresy, štáty či 
školy ho využívajú, aby miestnym obyvateľom a obyvateľkám umožnili získať 

kontrolu nad verejnými výdavkami.
Základné vlastnosti participatívneho roz-

počtu
  Demokracia: bežní ľudia majú skutočné slovo 
a získajú možnosť robiť skutočné politické roz-
hodnutia. Politici a političky si vytvárajú bližšie 
vzťahy s voličmi a komunity získavajú väčšiu 
dôveru k verejnej správe.
Efektívnosť: Rozpočtové rozhodnutia sú lep-
šie, keď sú vystavané na miestnych znalos-
tiach a dohľade obyvateľov a obyvateliek. Ak 
sa investujú do procesu, ľudia získajú istotu, že 
sa prostriedky vynakladajú rozumne.
  Sociálna spravodlivosť: Každý získa rov-
naký prístup k rozhodovaciemu procesu, čo 
vyrovnáva príležitosti. Tradične nedostatočne 
zastúpené skupiny často participujú na par-
ticipatívnom rozpočte viac než obyčajne, čo 
pomáha presmerovať zdroje do komunít s 
najväčšími potrebami.
  Mesto preto vyzýva, že projekty je potrebné 
doručiť do 31. mája 2019 elektronicky na 
prsvidnik@svidnik.skalebo osobne do Kance-
lárie 1 kontaktu MsÚ. Je nutné označiť obálku 
názvom Participatívny rozpočet. 

(pn)

   Výberové konania na miesta vedúcich jednotlivých odborov 
na Mestskom úrade vo Svidníku budú vyhlásené do konca 
januára. Informovala nás o tom PR manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová.

Ľuboša Čepana dočasne nahradil Karol Richvalský

   Už pred týždňom sme na našich 
stránkach informovali o rozhod-
nutí primátorky Svidníka Marcely 
Ivančovej, ktorá 2. januára 
odvolala z funkcií všetkých 
vedúcich odborov na úrade 
a ešte pred Vianocami, vlani 
v decembri, odvolala aj vte-
dajšieho riaditeľa Kancelárie 
primátora Vladimíra Šandalu. 
Ten je momentálne práce-
neschopný a podľa informácií 
prednostu Mestského úradu 
vo Svidníku Miroslava No-
váka má pracovnú zmluvu 
ako referent bez zaradenia. 
Ostatných vedúcich odborov 
primátorka dočasne poverila 
vedením príslušných odborov 
do uskutočnenia riadnych vý-
berových konaní. „Výberové 
konanie by rada primátorka 
vyhlásila do konca mesiaca 
január a radi by sme oznam 
uverejnili aj vo vašom pe-
riodiku, všetky informácie 
vám poskytneme hneď po 

určení presného dátumu,“ informo-
vala nás v závere minulého týždňa 
Kristína Tchirová. 

  Aj keď sa spo-
menuté zmeny na 
Mestskom úrade 
vo Svidníku zdali 
byť nateraz koneč-
né, nie je tomu tak. 
Ľuboš Čepan už 
nie je povereným 
vedením Odboru 
výstavby, dopravy, 
životného prostre-
dia a regionálneho 
rozvoja Mestského 
úradu. 
   Na naše podo-
tázky, prečo do-
šlo k zmene, PR 
manažérka mesta 
Svidník Kristína 
Tchirová, nestihla 
do uzávierky tohto 
vydan ia  naš ich 
novín odpovedať. 
Uviedla akurát toto: 
„Primátorka mesta Svidník pove-
rila k 4.1.2019 vedením Odboru 
výstavby, dopravy, životného 
prostredia a regionálneho rozvoja 
Mestského úradu Karola Richval-
ského, ktorý doposiaľ pracoval 
na pozícii referenta Stavebného 
úradu. Pán Richvalský je poverený 

vedením odboru do vyhlásenia 
výsledkov výberového konania na 
túto pozíciu.“ Na margo aktuálneho 
postavenia dlhoročného vedúceho 
Ľuboša Čepana ešte Kristína Tchirová 
reagovala: „Doterajší vedúci odbo-
ru má pracovnú pozíciu referent.“ 

(ps)

Ľuboš Čepan už pracuje 
„len“ na pozícii referent

Novým dočasným vedúcim odboru 
výstavby je Karol Richvalský
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  Na mestá a obce prešla povinnosť zimnej údržby všetkých 
chodníkov. Podľa združenia miest a obcí Slovenska jedným zá-
konom sa cez novelu iného zákona  vložili do neho povinnosti, 
ktorými sa presunula zodpovednosť za údržbu chodníkov na 
mestá a obce proti ich vôli. 

Zodpovednosť za údržbu chodníkov prešla na mestá a obce proti ich vôli 

  ZMOS preto písomne upozornil všetkých 150 poslancov parlamentu ešte 
počas prerokovania uvedeného zákona na takýto legislatívny proces, kto-
rému chýbali základné parametre, ako je aj vyčíslenie fi nančných dopadov 
na mestá a obce a  vyzval ich, aby zákon nepodporili. Okrem toho, presun 
kompetencií bez adekvátneho fi nančného krytia je aj v rozpore so zákonom 
o rozpočtových pravidlách, princípom subsidiarity Európskej charty miestnej 
samosprávy a v rozpore s princípom a prísľubom fi nancovania samosprávy, 
že nebudú na mestá a obce pre-
súvané nové úlohy bez vyčíslenia 
ich fi nančného dopadu a zabez-
pečenia chýbajúcich fi nančných 
prostriedkov.  
  ZMOS takisto odmieta tvrdenia, 
podľa ktorých „pôvodná právna 
úprava bola neprimeraná a 
nespravodlivá“. Práve naopak 
proces novelizácie zákona bol 
neprimeraný a nespravodlivý a 
bez akejkoľvek predchádzajúcej 
korektnej, vecnej diskusie so 
ZMOS-om. „Máme za to, že 
doterajší spôsob zabezpečenia 
údržby chodníkov pred touto 
zmenou bol primeraný a spra-
vodlivý, nakoľko boli do neho 
zapojení aj samotní občania 
jednotlivých miest a obcí,“ 
informoval Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov. 

***
Negatívny vzťah a nezáujem 

obyvateľov 
o spoločný majetok

  Podľa súčasného právneho 
stavu v prípade potreby vyčistenia 
niekoľko kilometrov chodníkov 
v jednom čase na celom území 
mesta alebo obce, najmä vo veľ-
kých mestách, je táto povinnosť 
nerealizovateľná bez následných 

problémov a dôsledkov. Na splnenie 
takejto povinnosti by bolo potrebné 
mať narázovo omnoho väčšie množ-
stvo zamestnancov aj techniky. ZMOS 
pripomína, že Zákon o obecnom 
zriadení okrem iného upravuje vzťah 
obyvateľov ku svojmu mestu alebo 
obci. Podľa neho: „Obyvateľ obce 
sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní 
obce a poskytuje pomoc orgánom 
obce. V súvislosti s tým je povinný 
napríklad ochraňovať majetok obce 
a podieľať sa na nákladoch obce, 
vykonávať menšie obecné služby 
organizované obcou, ktoré sú urče-

né na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok 
a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme 
obce, a tiež napomáhať udržiavať poriadok v obci.“ Dnešný stav však 
umocňuje negatívny vzťah a nezáujem obyvateľov o spoločný majetok a 
spolupodieľanie sa na miestnom živote. 
  Podľa Michala Sýkoru je namieste riešenie tejto situácie  na základe argumen-
tov a poznatkov z územia. „Verím, že v krátkej dobe budeme mať mnohé  
argumenty, ktoré budú pre poslancov Národnej rady aj vedenie rezortu 
dopravy natoľko relevantné, že ich výsledkom bude prehodnotenie 
súčasného stavu, lebo súčasná legislatíva výrazne komplikuje zimnú 
údržbu a ubližuje samosprávam. A v konečnom dôsledku spôsobuje 
problémy obyvateľom a ich nespokojnosť.“  

***
O novej povinnosti aj v mestskom parlamente 

  O novej povinnosti miest a obcí, teda o zimnej údržbe ciest a chodníkov, sa 
hovorilo aj na decembrovom zasadnutí mestského parlamentu. Poslankyňa 
Katarína Siváková interpelovala riaditeľa Technických služieb a vedenie 
mesta. „Na pleciach miest a obcí je od januára nová zákonná povinnosť 
a to kompletná údržba ciest a chodníkov v celom meste. Ako sú na túto 
situáciu pripravené Technické služby mesta Svidník čo sa týka fi nančnej 
aj personálnej stránky? Bude v budúcom rozpočte zohľadnená aj táto 
položka, teda náročnejšia údržba ciest a chodníkov,“ pýtala sa poslankyňa 
Katarína Siváková.  
  Podľa riaditeľa Technických služieb mesta Svidník Michala Picha „práce 
počas zimnej údržby budeme vykonávať tak, ako sme to vlastne robili 
aj doteraz. Značnú časť chodníkov a miestnych komunikácií sme udr-
žiavali vo vlastnej réžii už predtým, okrem Individuálnej bytovej výstav-
by.“ Podľa riaditeľa na dočisťovanie chodníkov využívajú pracovníkov cez 
aktivačné práce. „Podotýkam, že máme zastaranú, ale funkčnú techniku. 
Čo sa týka fi nančných prostriedkov, rozpočet nemáme navýšený, bu-
deme robiť s tým, čo máme schválené,“ dodal Michal Pich. Reagovala aj 
primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová. „To, či to bude zohľadnené 
v rozpočte závisí nielen od mesta, ale aj od poslancov, aby to schválili 
v návrhu rozpočtu.“   

***
Šiesti noví pracovníci 

 Pracovníci Technických služieb mesta Svidník sú od začiatku decembra 
pripravení 24 hodín denne v pohotovostnej službe. Ich práca je mimoriadne 
náročná, pretože si vyžaduje fyzické nasadenie v akúkoľvek hodinu cez deň i 
v noci. Počas kalamitných stavov je prioritu Technických služieb vyčistiť hlavné 
ťahy cez mesto, prístup k SAD stanici, pešiu zónu a prístup k nemocnici, ná-
sledne sa starajú o všetky ostatné úseky v meste. Veľkou pomocou pri údržbe 
najmä chodníkov sú pracovníci na Malých obecných službách a v súčasnosti 
sú nápomocní pri údržbe ciest šiesti noví pracovníci cez projekt Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Títo pracovníci sú koordinovaní Technickými službami 
a ich pomoc je vidieť hneď v prvých dňoch od ich nástupu.                    (pn)

Riaditeľ Technických 
služieb Michal Pich 

Poslankyňa Katarína Siváková

Veľkou pomocou pri údržbe najmä chodníkov sú pracovníci na Malých obecných 
službách a v súčasnosti sú nápomocní pri údržbe ciest šiesti noví pracovníci
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  Mnohé mestá po návale snehu do terénu nasadili všetky svoje 
kapacity, napriek tomu odhŕňať sneh z chodníkov častokrát 
nestíhajú. O situácii vo Svidníku píšeme v samostatnom prí-
spevku. 

Ako bojujú so snehom v Nižnom a Vyšnom Orlíku? 
S kosačkou i štvorkolkou

  Mnohé obce v našom regióne sú na tom o čosi lepšie, napríklad i preto, 
že chodníky nemajú. „Áno, je to pravda, sú obce, ktoré napríklad 
nemajú chodníky, ale stále nejaké tie cestičky majú a obce sú 
povinné ich čistiť,“ podotkol starosta Nižného Orlíka Juraj Petný. 
 Príkladom sú napríklad autobusové zastávky či prístup k obecným 
úradom. Klasicky s lopatami by si však ani v obciach so snehom ne-
poradili. „Odhŕňanie chodníkov ručne by trvalo dlho, veľa času by 
to zabralo,“ upozornil starosta Vyšného Orlíka Ján Džupin, ktorého 
kolega zo susedného Nižného Orlíka doplnil. „V našej obci máme 
kilometer novozrekonštruovaného chodníka, ktorému sa veľmi 
tešíme, široký je jeden a pol metra, a to by sme potrebovali mož-

no aj 50 ľudí a nie dvoch, ktorých momentálne máme zamestnaných 
cez úrad práce.“ Len s ľuďmi zamestnanými cez projekt úradu práce by si 
neporadili ani vo Vyšnom Orlíku. „Teraz momentálne na aktivačné práce 
pracuje sedem ľudí, z toho sú len dvaja muži, čo sú schopní robiť a ženy 
na takúto robotu sú slabé,“ ozrejmil starosta Vyšného Orlíka.
  Riešenie, ako si poradiť so snehom, preto hľadali napríklad aj títo dvaja 
starostovia. V Nižnom Orlíku starostovi na odhŕňanie snehu z chodníkov 

postačuje aj traktorová 
kosačka. „Každá obec 
sa snaží pomôcť si s 
technikou akú má. My 
sme sa rozhodli využiť 
práve kosačku. Za-
kúpili sme za 300 eur 
radlicu, namontovali 
ju a stačí polhodiny 
práce a chodník máme 
vyčistený od snehu. 
V takejto úprave nám 
kosačka poslúži až 
do jari, v jari zas uro-
bíme údržbu na kose 
a budeme pripravení 
na kosenie. Radlica 
je pritom originálna, 
typizovaná, ktorú nám 
zabezpečil predajca, 
od ktorého sme kupo-
vali kosačku, a tak sa 
už len treba posnažiť 
a zabezpečiť úlohu, 
keďže nám to zákon 
ukladá. Tu niet o čom 
diskutovať,“ zdôraznil 
Juraj Petný, a tak ako sa 
vynašiel on, vynašli sa 
aj v susednom Vyšnom 

Orlíku. Na čistení chodníkov sa tu dohodli s jedným miestnym obyvateľom. 
  Obci poslúži s terénnou štvorkolkou. „Poprípade do budúcna, keď budú 
peniažky, tak aj obec plánuje kúpiť štvorkolku, tak by sme si to robili 
vo vlastnej réžii. Zatiaľ sme kúpili aspoň rozhadzovač posypového 
materiálu, ktorý vieme takisto namontovať na štvorkolku a posypovať 
takto chodníky či miestne komunikácie,“ ozrejmil starosta Vyšného Orlíka 
Ján Džupin. 

(ps) 

Starosta Vyšného Orlíka Ján Džupin

V Nižnom Orlíku starostovi Jurajovi 
Petnému na odhŕňanie snehu z chodní-
kov postačuje aj traktorová kosačka

V susednom Vyšnom Orlíku sa na čistení chodníkov 
dohodli s jedným miestnym obyvateľom. Obci poslúži 
s terénnou štvorkolkou
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  Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV) je 
potrebné podať a daň aj zaplatiť do 31.januára 2019. Toto daňové 
priznanie musia podať elektronicky už aj všetky fyzické osoby 
podnikatelia. Vypĺňanie daňového priznania k dani z motoro-
vých vozidiel je pre približne 160 000 daňovníkov jednoduch-
šie. Finančná správa počas uplynulého víkendu rozposlala do 
elektronických schránok na portáli fi nančnej správy už všetky 
predvyplnené daňové priznania k tejto dani. 

Termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel sa blíži

  DP k DzMV za zdaňovacie obdobie 2018 je potrebné podať a daň zaplatiť 
do 31.januára 2019. Toto daňové priznanie podávajú daňové subjekty, ktoré 
používajú vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie. Všetky 
daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s fi nančnou správou elek-
tronicky (platitelia DPH, právnické osoby zapísané v obchodnom registri, 
fyzické osoby - podnikatelia), musia podať toto daňové priznanie výhradne 
elektronicky. Ostatné subjekty môžu daňové priznanie doručiť aj osobne, alebo 
poslať poštou na daňový úrad. 
  Sadzba dane je uvedená v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel 
a odvíja sa od centimetrov kubických (zdvihového objemu valcov motora) v 
prípade osobných automobilov, od kilowattov za hodinu v prípade elektromo-
bilov a od celkovej hmotnosti a počtu náprav u nákladných áut. Sadzba dane 
určená podľa prílohy č. 1 sa následne upravuje podľa veku vozidla - v závislosti 
od počtu mesiacov uplynutých od dátumu prvej evidencie vozidla.
Finančná správa zabezpečila pre 167 680 daňových subjektov predvyplnené 
daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV). Ide o benefi t 
pre daňovníkov, ktorý fi nančná správa poskytuje už druhý rok tým subjektom, 
ktorí majú aktívnu elektronickú schránku na portáli fi nančnej správy a zároveň 
podali daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2017. 
  Predvyplnené DP k DzMV si daňové subjekty nájdu priamo v časti Prijaté 
dokumenty v osobnej internetovej zóne daňového subjektu na portáli fi nančnej 
správy. Dokument obsahuje všetky identifi kačné údaje daňovníka, zdaňovacie 
obdobie, druh daňového priznania aj samotný výpočet dane. Aj takto vypl-
nené daňové priznanie však musí daňovník najskôr skontrolovať a doplniť 

aktuálne údaje pre nové zdaňovacie obdobie 2018. Teda tie, ktoré nemohli 
byť v predvyplnenom priznaní zohľadnené a zaznamenané, nakoľko neboli 
spracované v daňovom priznaní za minulé zdaňovacie obdobie. Následne 
musí daňové priznanie podať. A to aj za predpokladu, ak by predvyplnené 
daňové priznanie nijako neupravoval. 
  Spolu s predvyplneným DP k DzMV nájdu daňové subjekty v elektronickej 
schránke na portáli aj odkaz na Informáciu k vygenerovanému a predvyplne-
nému daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel. V nej sú popísané 
konkrétne podmienky vyplnenia údajov v predvyplnenom daňovom priznaní zo 
spracovaného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.  
V prípade akýchkoľvek doplňujúcich informácií zo strany klientov odporúča 
fi nančná správa kontaktovať priamo call centrum fi nančnej správy na 048/43 17 
222, na ktorom získajú klienti profesionálnu pomoc a odborné usmernenie.
Keďže zákon o dani z motorových vozidiel nebol v roku 2018 nijako novelizova-
ný, daňové povinnosti sú pre daňovníka rovnaké za zdaňovacie obdobie roka 
2018 tak, ako platili pre zdaňovacie obdobie 2017. Podrobnejšie informácie, 
rovnako ako praktické príklady výpočtov sadzby dane z motorového vozidla, 
sú dostupné na portáli fi nančnej správy - Podávanie daňového priznania k 
dani z motorových vozidiel. 

 Ivana Skokanová, hovorkyňa Finančné riaditeľstvo SR 

  Sociálna poisťovňa pripomína, že povinne poistení živnostníci a samostatne 
zárobkovo činné osoby (SZČO) k termínu splatnosti - 8. január 2019 - mali 
zaplatiť  poistné po starom. Ide o poistné za december 2018, a zaplatili ho 
teda vo výške, ako na konci roku 2018.
  Zmena vo výške poistného z dôvodu úpravy minimálneho a maximálneho 
vymeriavacieho základu pre rok 2019 nastane až k 8. februáru 2019, a to v 
prípade tých SZČO, ktoré platili poistné z minimálneho alebo maximálneho 
vymeriavacieho základu. Túto zmenu im listom alebo elektronicky oznámi 
Sociálna poisťovňa počas januára. Ostatní živnostníci a SZČO budú ďalej 
platiť poistné v rovnakej výške ako v roku 2018. 

 (socpoist)

SOCIÁLNA POISŤOVŇA UPOZORŇUJE: 
Platenie poistenia po novom 

  Jednou zo zmien, ktoré v systéme sociálneho poistenia prinesie 
rok 2019, je aj tzv. súbežné poberanie dávky materské matkou 
aj otcom v rovnakom období. Podmienkou však je, že každý z 
rodičov bude poskytovať starostlivosť inému dieťaťu.

Kedy môže matka i otec poberať dávku materské súbežne? 

  Od 1. januára 2019 budú môcť materské poberať obaja rodičia súčasne na 
dve rôzne deti. Podmienky nároku na materské sú pri oboch deťoch rovnaké: 
aj otec dieťaťa musí byť nemocensky poistený alebo mu ku dňu prevzatia 
dieťaťa do starostlivosti môže trvať sedemdňová ochranná lehota po zániku 

nemocenského poistenia. Rovnako musí byť splnená aj podmienka trvania 
jeho nemocenského poistenia 270 dní v priebehu dvoch rokov pred prevza-
tím dieťaťa do starostlivosti. Prevzatie dieťaťa do starostlivosti je určené 
dňom, keď otec spíše s matkou dieťaťa dohodu o tom, že dieťa preberá do 
starostlivosti.
  Otec dieťaťa si môže uplatniť nárok na materské najskôr šesť týždňov 
po pôrode a najneskôr do tretieho roku veku dieťaťa. Aj po zmene zákona 
naďalej platí, že matka dieťaťa tak ako doteraz nemôže poberať rodičovský 
príspevok z úradu práce v čase nároku na materské otca dieťaťa, aj keď ide 
o dve rôzne deti. 
  Podmienkou zostáva aj absencia príjmu v čase nároku na materské z toho 
pracovného pomeru/nemocenského poistenia, z ktorého si poistenec (matka 
či otec) uplatnil nárok na materské.

 (socpoist, foto: ilustračný záber)
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  Od 1. januára 2019 sa mení spôsob určovania dôchodkového 
veku. Dôchodkový vek sa stanovuje v rokoch a kalendárnych 
mesiacoch a je známy na päť rokov dopredu.

Od 1. januára 2019 sa mení spôsob určovania dôchodkového veku
Dôchodkový vek poistencov narodených v rokoch 1957 až 1960

  Dôchodkový vek poistencov na rodených v tom istom kalendárnom roku je 
rovnaký. Zmena dôchodkového veku od 1. januára 2019 sa týka:
poistencov narodených v rokoch 1957 až 1960*.

* Dôchodkový vek poistencov na kalendárne roky 2024 a nasledujúce, teda 
dôchodkový vek poistencov narodených po roku 1960, bude každoročne 
stanovený opatrením, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR vždy do konca októbra kalendárneho roka, ktorý päť rokov predchádza 
príslušnému kalendárnemu roku.
Konkrétny dátum dovŕšenia dôchodkového veku závisí od dátumu narodenia 
poistenca. Dôchodkový vek poistenec dovŕši v kalendárnom mesiaci v deň, 
ktorý sa číslom zhoduje s dňom jeho narodenia. Ak v kalendárnom mesiaci, v 
ktorom poistenec dovŕši dôchodkový vek nie je deň, ktorý sa číselne zhoduje 
s dňom jeho narodenia, dňom dovŕšenia dôchodkového veku je posledný deň 
tohto kalendárneho mesiaca. 
Príklady
 Poistenec narodený 31. marca 1957
 Dôchodkový vek 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov
 Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 30. september 2019
 Poistenec narodený 20. augusta 1957
 Dôchodkový vek 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov
 Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 20. február 2020
 Poistenec narodený 31. augusta 1957

 Dôchodkový vek 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov
 Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 29. február 2020
 Poistenec narodený 20. mája 1958
 Dôchodkový vek 62 rokov a 8 kalendárnych mesiacov
 Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 20. január 2021
POZOR! Zmena dôchodkového veku od 1. januára 2019 sa netýka:

žien narodených od 1. januára 1957 do 31. decembra 1961 → znížený dô-
chodkový vek v závislosti od počtu vychovaných detí,
poistencov, ktorí majú znížený dôchodkový vek → odpracovali potrebný počet 
rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie a/alebo do I./II. ka-
tegórii funkcií, poistencov narodených do 31. decembra 1956 → dôchodkový 
vek už dovŕšili do 31. decembra 2018.

Kalkulačka na určenie dôchodkového veku
  Na webovej stránke Sociálnej poisťovne je zverejnená kalkulačka na určenie 
dôchodkového veku v časti Dôchodca → Výpočet dôchodkového veku → 
Kalkulačka na informatívny výpočet dôchodkového veku.
Pomocou kalkulačky je možné vypočítať si presný dátum dovŕšenia dôchod-
kového veku, ak sa už dá určiť. Základným údajom potrebným na výpočet 
dôchodkového veku je dátum narodenia. V pravom hornom rohu kalkulačky 
je aj podrobný návod na vyplnenie a používateľská príručka.
Ak ide o výpočet zníženého dôchodkového veku ženy, ktorej sa zohľadňuje 
počet vychovaných detí, poistenca, ktorý získal dobu zamestnania alebo dobu 
služby vo zvýhodnenej pracovnej kategórii, po zadaní potrebných údajov sa 
na účely výpočtu dôchodkového veku prihliadne aj na tieto skutočnosti.

(socpoist)

  Sociálna poisťovňa upozorňuje ľudí v preddôchodkovom veku, 
ktorí zvažujú odchod do predčasného dôchodku, ale stále ešte 
pracujú, že v deň spísania žiadosti o predčasný dôchodok v po-
bočke Sociálnej poisťovne musia mať ukončený buď pracovný 
pomer, alebo prácu na živnosť alebo na dohodu, teda už nemôžu 
byť dôchodkovo poistení. 

Predčasný starobný dôchodca môže pracovať a poberať dôchodok 
Za akej podmienky?

  Pracovať teda nemôžu. Žiadať o predčas-
ný starobný dôchodok môže poistenec až 
vtedy, ak súčasne splní tieto podmienky:
- nemá nijaký pracovný pomer,
- získal najmenej 15 rokov obdobia dô-
chodkového poistenia,
- chýbajú mu najviac dva roky do dovŕše-
nia dôchodkového veku a
jeho predčasný starobný dôchodku ku 
dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, 
je vyšší ako 1,2-násobok sumy životného 
minima pre plnoletú fyzickú osobu (v sú-
časnosti to je 205,07 eura mesačne). Ak 

je aj sporiteľom v II. dôchodkovom pilieri, potom musí byť súčet predčasného 
starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera vyšší 
ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.
  Naďalej platí, že ak predčasný starobný dôchodca začne pracovať (teda 
vznikne mu povinné dôchodkové poistenie zamestnanca alebo živnostníka 
alebo ak sa stane fyzickou osobou s odvodovou úľavou počas práce na do-
hodu), Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu dôchodku a obnoví mu ju až 
potom, ako prestane pracovať.
  Existuje aj výnimka, ktorá sa však vzťahuje len na dohodu o pracovnej činnosti 
alebo dohodu o vykonaní práce pri príjme priemerne mesačne 200 eur, resp. 

pri ročnom príjme 2 400 eur - vtedy Sociálna 
poisťovňa výplatu predčasného dôchodku ne-
zastaví, teda predčasný dôchodca môže s to-
uto výnimkou aj pracovať aj súčasne poberať 
predčasný dôchodok. Výplata predčasného 
starobného dôchodku mu v takomto prípade 
bude podľa zákona zastavená až vtedy, keď 
príjem z dohody v príslušnom kalendárnom 
roku presiahne sumu 2 400 eur.
  Výnimku z platenia poistného pri týchto 
dvoch typoch dohôd si predčasný dôchodca 
musí uplatniť u zamestnávateľa čestným pre-
hlásením ešte pred začiatkom výkonu prácu 
na dohodu.                                   (socpoist)
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   Stalo sa už tradíciou, že začiatkom roka starosta obce Vyšný 
Orlík s poslancami a nadšencami obce organizujú pre občanov 
pohostenie formou obecnej zabíjačky.

   Aj tohto roku v sobotu 12. januára 
sa vo Vyšnom Orlíku konala v poradí 
už štvrtá obecná zabíjačka. 
   Tak ako po minulé roky, aj tohto 
roku od skorých ranných hodín hlav-

Vyšnoorlíčania hodovali na tradičnej obecnej zabíjačke

ný henteš Jaroslav Bolišinga spolu 
so svojimi nadšencami pripravovali 
zabíjačkové špeciality - škvarky, ja-
ternice, zapekané mäso a rebierka, 
paprikovaný bôčik, dusené mäso 

a, samozrejme, aj pravú domácu 
tlačenku, aby v poobedňajších hodi-
nách si všetci Orličania, rodáci, ale 
aj pozvaní hostia mohli pochutnať na 
týchto špecialitách a zaspomínať na 
časy, kedy v takomto zimnom období 
sa zabíjačky konali skoro v každej 
domácnosti.
   Poďakovanie patrí starostovi, po-

slancom obecného zastupiteľstva, 
ale aj nadšencom za ich ochotu urobiť 
niečo dobré v prospech obce. 
   Všetci odchádzali s dobrým pocitom, 
duchovne obohatení so želaním, aby 
sa v budúcom roku znova stretli ešte 
vo väčšom počte na už tradičnej 
Vyšnoorlíckej zabíjačke. 

(mijan)

   Novoročné tradície podľa 
Juliánskeho kalendára, hoci s 
dvojdňovým predstihom, mohli 
Svidníčania a ľudia zo širokého 
okolia v uplynulú sobotu sledo-
vať vo svidníckom skanzene. 

Novoročné tradície v skanzene aj so zabíjačkou a punčom od primátorky
   SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry v 
spolupráci s mestom Svidník pripravili 
tradičnú zabíjačku spojenú s ochut-
návkou tradičných zabíjačkových 
špecialít, ale aj kultúrny program. 
Vyhrávala ľudová hudba 
Pozberanci, nechýbali 

novoročné vinše a koledy, ale ani det-
ské zimné radovánky, keďže snehu je 
aj v skanzene skutočne požehnane. 
Primátorka Svidníka Marcela Ivančo-
vá podávala svoj vlastný primátorkin 

punč a zahrial aj predsedu Prešov-
ského samosprávneho kraja Milana 
Majerského, ktorý do skanzene ta-
kisto zavítal. Takmer celodenné podu-
jatie prilákalo do skanzenu množstvo 
ľudí, ktorí si v pravej zimnej atmosfére 
mohli naplno vychutnať zvyky podľa 
Juliánskeho kalendára.           (ps)  

Pracovníci svidníckeho SNM-MUK si dali skutočne záležať a zabíjačkové špeciality pripravili na vysokej úrovni

Vyhrávala ľudová hudba Pozberanci

Primátorkin punč ochut-
nal nielen župan, ale aj vi-
cežupan Martin Jakubov
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   Rusínsky ples v réžii organizácie Dukla destination napísal 
v uplynulú sobotu vo svidníckej reštaurácii Martin svoju tretiu 
kapitolu. 

Tretí Rusínsky ples aj so županom a primátorkou

   Takmer stotridsiatim plesajúcim do 
tanca vyhrávala hudobná skupina 
Exotik a ples ofi ciálne prerúbaním 
polienka už druhýkrát otvoril pred-
seda Prešovského samosprávneho 
kraja Milan Majerský, ktorý tentoraz 
túto úlohu džentl-
mensky prevzal 
od  p r imá to r ky 
Svidníka Marcely 
Ivančovej. Hostia 
Rusínskeho plesu 

mohli v tombole vyhrať atraktívne 
vecné ceny a okrem zábavy so sku-
pinou Exotik si vychutnali aj vystúpe-
nie Štefana Šteca a kapely Fajta a 
zaspievali si aj so zoskupením, ktoré 
si hovorí Labirske beťare. Rusínsky 

ples sa niesol v tradične vynikajúcej 
atmosfére a poslední plesajúci sa do-
movo rozchádzali v skorých ranných 
hodinách.

 (ps)  

Na Rusínskom plese sa bavil aj krajský a mestský poslanec Ján Hirčko s manželkou Evou (na prvej fotografi i) a desiatky ďalších

Na spoločnej fotografi i (zľava): Ždiňakovci, 
Murčinkovci a Ivančovci

Župan Milan Majerský 
pri už tradičnej úlohe
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  V ART-KLUBE-SK sa stretávajú výtvarníci z okresu Svidník. Sú 
to ľudia rôznych profesií, veku i vzdelania a pod vedením svojich 
už skúsených kolegov tvoria výtvarné diela. 

Výtvarníci z ART-KLUBU-SK vystavujú svoje diela 

  Je to pre nich najmä radosť z tvorivej činnosti a snaha zviditeľniť svoju tvor-
bu, priblížiť iným zmysel a energiu do života. Zintenzívnenie činnosti klubu 
výtvarníkov pri Podduklianskom osvetovom stredisku nastalo v novembri 2014. 
Naši výtvarníci v rámci výtvarných techník veľmi variabilne a individuálne 
napredujú vo vlastnej tvorbe, aj keď sa stretávajú len sporadicky. Isté však je, 
že na jednotlivých stretnutiach členov klubu býva príjemná tvorivá atmosféra, 
na ktorej sa podieľajú spoločne. Cieľom klubu neprofesionálnych výtvarníkov 
je združovať aktívnych záujemcov o rôznorodé výtvarné žánre, umožniť im 

konfrontovať výsledky svojej ume-
leckej činnosti na stretnutiach, výsta-
vách, plenéroch, školeniach a iných 
aktivitách, na ktorých sa podieľaju 
spolu s Podduklianskym osvetovým 
strediskom. 
  Predsedom ART-KLUBU-SK je To-
máš Olijár, členmi výboru: Katarína 
Grúsová a Andrej Uram. Ďalšími člen-
mi klubu sú: Jozef Horkavý, Vladimír 
Makara, Miroslav Potoma Gabriela 
Madejová, Pavel Mochnacký, Edward 
O´Toole, Lucia Sahajdová, Jaroslav 
Patlevič, Mária Soročinová, Marek 
Zimka, Alica Šafranová, Ľudovít Šus-
ter a  Alexandra Pradidová. 
  Výstava týchto výtvarníkov pre-
zentuje najnovšiu tvorbu, v ktorej 
tematicky prevažujú  výjavy  krajiny, 
architektúra či samotná príroda. Je 
to ich už tretia výstava v Podduklian-
skom osvetovom stredisku. Spoločne 
sa prezentovali v roku 2018 v Centre 
ukrajinskej kultúry v Prešove a na 
poplénerových výstavách doma aj v 
zahraničí. Výtvarná tvorba týchto vý-
tvarníkov svojím obsahom a rôznymi 
výtvarnými technikami má možnosť 
upútať návštevníkov vo výstavných 
priestoroch Podduklianskeho osve-
tového strediska vo Svidníku od 10. 
januára do 25. februára 2019. Veríme, 
že táto predajná výstava obrazov náv-
števníkov osloví a inšpiruje k vlastnej 
tvorivej činnosti. 

(pos)
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   V živote niekedy musí človek zmeniť smer. Najmä 
v čase, keď už ostáva stáť na jednom mieste a nevie 
sa pohnúť ďalej. Takýto čas nastal aj v mojom živote. 
Končí osem tvrdých, ale na druhej strane krásnych 
rokov môjho pôsobenia v Penzióne Medveď v ma-
lebnom prostredí hôr v obci Medvedie.
   Stála som pri začiatkoch úspešného príbehu Pen-
ziónu Medveď, ktorý si postupom času získal svoju 
klientelu. Pre mňa boli to krásne roky nadväzovania 
naozaj vrúcnych priateľstiev a nespočetného množ-
stva príjemných zážitkov a rozhovorov. V Penzióne 
Medveď sme totiž pripravili množstvo akcií rôzneho 
zamerania. Boli to rodinné oslavy, plesy, svadby 
či fi remné posedenia. Svoje miesto si tu našiel aj 
tradičný Silvester. 
   Penzión Medveď bol pre mňa všetkým, rovnako 
aj všetci tí, ktorí doň, čo i len raz, zavítali. Vždy ma 
hriala pri srdci vaša spokojnosť, spokojnosť návštev-
níkov Penziónu Medveď, ktorí ste mne a kolektívu 

Poďakovanie Johanky z Penziónu Medveď v obci Medvedie
pracovníkov dodávali energiu a odhodlanie 
pokračovať ďalej.
   Je však čas pohnúť sa ďalej. Pri tejto príle-
žitosti ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí 
vytvorili jeden úspešný tím. Ďakujem všetkým, 
ktorí nám dali dôveru a rozhodli sa využiť naše 
služby. Ďakujem všetkým, ktorých som počas 
svojho pôsobenia spoznala - veľa dobrých a mi-
lých ľudí, ktorí mi navždy zostanú v srdci. Nielen 
ako zákazníci penziónu, ale aj ako priatelia, s 
ktorými budem naďalej udržiavať kontakty.
Pre mňa to bude naozaj nezabudnuteľné 
obdobie.
   Aj keď sa moje pôsobenie v Penzióne Medveď 
končí, dovolím si povedať, že Penzión Medveď 
je vo veľmi dobrej kondícii a je pripravený uspo-
riadať ešte množstvo akcií. Verím, že tak ako 
doteraz, využijete jeho služby.
   Je začiatok nového roka. Pre mňa je to tiež 

začiatok nových možností. 
   Prajem všetkým klientom Penziónu Medveď, aby 
v novom roku boli hlavne zdraví a aby sa im splnili 
všetky priania a túžby. Novému vedeniu Penziónu 
želám do budúcna veľa pracovných úspechov a 
spokojných zákazníkov. 

Johanka

   Primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová prijala pozvanie prezidenta Slovenskej 
republiky Andreja Kisku na slávnostnú ceremóniu udeľovania štátnych vyznamenaní 
hlavou štátu vybraným osobnostiam.  

Primátorka v Bratislave

   Toto udeľovanie sa usku-
točnilo pri príležitosti osláv 
26. výročia vzniku Slovenskej 
republiky v budove Slovenskej 
fi lharmónie 8. januára 2019 o 

17.00 hod. 
   Popri účasti na tejto slávnosti 
svidnícka primátorka minulý týž-
deň v Bratislave absolvovala aj 
niekoľko pracovných stretnutí. 

   Podľa dostupných informácií 
na nich rokovala o témach súvi-
siacich s problémami, s ktorými 
sa borí mesto Svidník. 

(ps)
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Kto daroval krv?    
  V stredu 9. januára 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie 
svidníckej nemocnice v rámci Študentskej kvapky krvi darovať krv 35 bez-
príspevkových darcov: 
  Matúš Simko (10), Roman Hriž (17), Róbert Vateha (8), Tomáš Berežný (32), 
Jozef Luberda (35), Radovan Bičej (46), Jaroslav Gergeľ (3), Anton Vaškanin 
(91), Ladislav Kundrát (62), Pavol Pavelko (27), Ján Kokinda (54), Ján Calko 
(43), Ľuboslav Hmurčík (72), Martina Humeňanská Molnárová (25), Jaroslav 
Kapa (44), Ján Gibej (prvodarca), Štefan Ryzner (4), Pavol Vaško (2), Matúš 
Mňahončák (21), Martin Hic (24), Michal Burák (33), Marián Lazor (17), Soňa 
Migová (2), Jaroslav Kuruc (prvodarca), Marián Štefanišin (25), Vladimír 
Gondek (5), Marián Bilanin (7), Vincent Miňo (37), Kamil Ripper (10), Peter 
Fedorko (23), Marián Fečkanin (39), Martin Rodák (27), Jakub Dovičák (5), 
Klaudia Tabišová (10), Marcel Jamroškovič (18). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku

VLAJKOVÁ VÝZDOBA
  Mestský úrad vo Svidníku v zmysle § 9 zákona NR SR č. 63/1993 Z.z. o
štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov vyzýva 
všetky organizácie sídliace v meste, aby pri príležitosti osláv 74. výročia
oslobodenia Svidníka vyzdobili svoje budovy štátnou vlajkou najneskôr 
17. januára 2019 o 18. hodine. Vlajková výzdoba sa skončí 20. januára 2019 
o 8. hodine. 
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POZVÁNKA - 41. ROČNÍK DUKLA - SVIDNÍK
Organizátor - KST Beskyd Svidník, mesto Svidník a obec Kružlová
20. januára 2019 (nedeľa)
Trasa: Dukliansky priesmyk - Medvedie - N. Pisaná -  Kružlová - Hrickova - 
letisko - Svidník, Dĺžka: 25 kilometrov, Prevýšenie: 700 metrov. 
Zraz: 08:00 na parkovisku pri kine Dukla Svidník
Trasa je určená pre turistov na bežkách, v prípade nevhodných snehových 
podmienok sa pôjde pešo. Každý účastník sa zúčastňuje prechodu na 
vlastné nebezpečie! 

Informácie: Michal Hajduk - 0905 957 123

Začína 21. ročník Mestskej volejbalovej ligy
  V stredu 16. januára 2019 začína 21. ročník Mestskej volejbalovej ligy. Or-
ganizátorom je Centrum voľného času vo Svidníku. Hracím dňom je streda, 
hrá sa v telocvični ZŠ Komenského. Začiatky stretnutí sú o 17.30 a o 19.00. 
Mestská volejbalová liga vyvrcholí v mesiaci apríl záverečným turnajom.
Rozpis 1. kola: Slávia - Čierno-Biela banda, Rusnáci - Friends, Duklades-
tination - voľno. 

(cvč)

  Svidnícki nadšenci hokeja pod hlavičkou AHK (Amatérsky 
hokejový klub) sa v uplynulú sobotu v Stropkove zúčastnili ho-
kejového turnaja o Putovný pohár primátora mesta Stropkov.

Hokejisti AHK Svidník víťazmi turnaja v Stropkove
Za účasti piatich mužstiev z regiónu Stropkova a Svidníka: HK Sitníky, HK 
Chotča, HK Orlie pierka, HK Shots a AHK Svidník. V nepriaznivom zasneže-
nom počasí sa rozohrali zaujímavé súboje, v ktorých sa svidníckemu AHK 

pod taktovkou kapitána Stana Skirku veľmi dobré darilo a 
po troch výhrach a jednej remíze sa stali víťazmi turnaja 
a tak obhájili prvenstvo z minulého turnaja a Putovný 
pohár primátora mesta Stropkov ostal v rukách hokejistov 
AHK Svidník. K ich víťazstvu nepochybne prispel okrem 
výborného a bojovného výkonu hráčov aj výborný výkon 
brankára Marcela Basu, ktorý s jedným gólom v bránke 
bol vyhlásený za najlepšieho brankára turnaja.
Výsledky:
AHK Svidník - HK Sitníky 1:1
AKL Svidník - HK  Chotča 2:0
AHK Svidník - HK Orlie pierka 1:0
AHK Svidník - HK Shots 3:0

Priatelia amatérskeho hokeja zo Svidníka vás týmto 
pozývajú na 11. ročník

hokejového turnaja  AHK  Svidník
pod záštitou primátorky mesta Svidník 

a v spolupráci s CVČ Svidník
   Turnaj sa uskutoční v sobotu 26.1.2019 na klzisku vo 
Svidníku. Účastníci turnaja: AHK Svidník, ŠKP Maguran 
Bardejov, Zakarpatské medvede Užhorod, HK Stropkov. 
Poradie  zápasov: 8:00 - 8:40, 9:00 - 9:40, 10:00 - 10:40, 
11:00 - 11:40, 12:00 - 12:40, 13:00 - 13:40. 

Peter Mihaľ

   V desiaty januárový deň sa konala v 
Košiciach v areáli Kasárne Kulturpark 
medzinárodná súťaž v programovaní 
legorobotov pod názvom  FIRST® 
LEGO® League (FLL), na ktorej sa 
zúčastnil aj tím Rocket army z krúžku 
Legorobotika, ktorý funguje v CZŠ sv. 
Juraja. Súťaže sa zúčastnilo 21 tímov 
(166 súťažiacich) z celého východ-
ného Slovenska. Účasť v súťaži bola 
pre Rocket army zážitkom a aj istou 
odmenou za dlhé hodiny venované 
príprave. 
   Témou tohto ročníka bol INTO OR-
BITSM - Život a cestovanie vo vesmí-
re. Tím Rocket army predviedol svoje 
zručnosti v štyroch kategóriách:  
1. Robot Design - robot musel byť 
postavený výlučne zo stavebníc 
LEGO s použitím iba základných 
senzorov a naprogramovaný štan-
dardným softvérom. Hodnotila sa 
kvalita konštrukčného návrhu a 
programu robota.
2. Tímová spolupráca - súťažiace 
tímy získali na turnaji body aj za to, 
ako dobre spolupracovali v prípravnej 

fáze . Cieľom súťaže FLL je ukázať, 
že tímová práca prináša dobré vý-
sledky.  
3. Prezentácia výskumného pro-
jektu - súťažiaci sa mali tentokrát 
vo svojich výskumných projektoch 
zamyslieť nad tým, aké by to bolo žiť 
na kozmickej lodi, na medzinárodnej 
vesmírnej stanici, na Mesiaci či inej 
planéte. Ich úlohou bolo identifi kovať 
telesný alebo sociálny problém, kto-
rému ľudia čelia počas dlhodobého 
prieskumu vesmíru v našej slnečnej 
sústave, navrhnúť riešenie a výsledky 
prezentovať vhodným spôsobom 
pred porotou.
4. Robot Game - patrí medzi najatrak-
tívnejšiu časť súťaže, v ktorej roboty 
plnia na ihrisku rôzne úlohy, za ktoré 
zbierajú body. Hodnotí sa úspešný 
výkon robotov na hracej ploche.
   Žiaci si odniesli cenné skúsenosti a 
tešia sa na budúce súťaže. Zároveň 
motivujú svojou húževnatosťou svo-
jich mladších spolužiakov, ktorých ich 
nápady fascinujú. 

(czš) 

Tím CZŠ sv. Juraja na medzinárodnej 
legorobotickej súťaži  
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   Po vianočných sviatkoch pokračovala stolnotenisová piata 
liga desiatym kolom. Ťahákom kola bolo stretnutie lídra súťaže 
proti druhému družstvu. Staškovce sa na svojho súpera pripravili 
výborne a Lužanom C pripravili prvú prehru v súťaži.

Výsledky 10. kola:
STO Brusnica - 
TJ Radoma 11:7

B.: M. Antoš 4,5; Štefanišin  3,5; 
J. Antoš, Ľ. Antoš po 1,5 - Hrušč 
3; M. Baran, Pavlišin po 2.

STMK Stropkov B - 
ŠŠK Centrál Svidník D 10:8

B.: Polivčak 3,5; J. Bedruň 3; B. 

Bedruň 2,5; Bujdoš 1 - Antoš 4,5; 
Štefanco 2,5; Mikuš 1.

ŠM TJ Staškovce - 
JMC Lužany pri Topli C 10:8

B.: Gojdič, Kočiš po 3,5; Hrušč  
0,5 - Lukáč 4; Maroš Michalko 2; 
Tomko, Cigán po 1.

JMC Lužany pri Topli D - 
STOP Stropkov 9:9

B.: Rozkoš, Vavrek, Sl. Gdovin po 
3 - Harvilko, Mulik, Pašeň po 2,5; 
Harmada 1,5.

GS Vyšný Hrabovec - 
ŠŠK Centrál Svidník C 6:12

B.: Bunda, Ľ. Kapa, Staničar, V. 
Medvec po 1,5 - Petrík, Kurečko, 
J. Kosár, Kostelník po 3.

TABUĽKA
1. Lužany C  10  9 0 1  132:48  28
2. Staškovce  10  8 0 2  107:73  26
3. Centrál C  10  7 0 3  106:74  24
4. Stropkov B  10  7 0 3  112:68  24
5. Brusnica  10  6 1 3  105:75  23
6. Stropkov A  10  4 2 4    85:95  20

Medziokresná súťaž družstiev

EXTRALIGA MUŽOV / TJ SLÁVIA SVIDNÍK - VKM STARÁ ĽUBOVŇA 3:0 (20, 13, 15)
   Po vianočnej a novoročnej pauze pokračovala v uplynulú so-
botu predposledným 17. kolom základnej časti Edymax extraliga 
mužov. Svidníčania hrali doma proti Starej Ľubovni. 

   V boji o štvrté miesto a účasť v 
„hornej“ časti v nadstavbe sa nič 
nezmenilo. Svidník nezaváhal doma 
s poslednou Starou Ľubovňou, ktorá 
stále čaká na prvý bod, a udržal si 
štvrté miesto a dvojbodový náskok 
pred Prešovom, ktorý aj bez toho, 
aby do hry zasiahol kapitán Martina 
Sopka st., vyhral v Trenčíne 3:0. O 
tom, kto si napokon vybojuje účasť 
v nadstavbe v skupine 1. - 4., sa 
rozhodne v poslednom 18. kole na 
budúci týždeň v sobotu. Prešov hostí 
Komárno, Svidník sa predstaví na 
palubovke Myjavy. Svidníku stačí na 
udržanie si štvrtej priečky akékoľvek 
víťazstvo.
   Zostava Svidníka: J. Hriňák, 
Ščerba, Majcher, Pietrzak, Ciupa, 
Matušovský, liberá Kalužný a S. 
Paňko (Suchanič, Oleárnik, Markovič, 
Marjov, R. Vitko). 
   Tréner Svidníka Peter Tholt po 
zápase povedal: „Myslím si, že sme 
splnili cieľ. Vyhrali sme za tri body 
v troch setoch. Podstatné je, že si 
zahrali takmer všetci hráči a ukázali 
sa v dobrom svetle. Začiatok bol 
trochu ťažší lebo chalani mali dnes 

A. Všeobecné ustanovenia:
   Usporiadateľ: OOSTZ Svidník v 
spolupráci s ŠŠK Centrál Svidník a 
Spojenou školou Svidník. Termín: 
27.1.2019 (nedeľa). Miesto: Telo-
cvičňa Spojená škola Svidník. Ria-
diteľstvo: Riaditeľ: Marián Gdovin, 
hlavný rozhodca: Miroslav Kurečko, 
delegát: Michal Malina. Prihlášky: 
pri prezentácii, resp. na kontaktnej 
adrese. Kontakt pre prihlášky: 
Miroslav Kurečko, Karpatská 743/4, 
089 01 Svidník, mobil: 0905 977 
842, e-mail: miroslav.kurecko@
gmail.com.

ONDAVSKÝ OBLASTNÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ SVIDNÍK vypisuje 
MAJSTROVSTVÁ ONDAVSKÉHO OBLASTNÉHO ZVÄZU v kategóriách 

najmladší žiaci, mladší žiaci, starší žiaci a dorast pre rok 2019
B. Technické ustanovenia:

   Predpis: hrá sa podľa pravidiel 
stolného tenisu, podľa SP stolného 
tenisu a podľa ustanovení tohto rozpi-
su. Hrá sa s loptičkami značky Tibharr 
***. Súťažné disciplíny: dvojhra. 
Systém súťaže: 1. stupeň dvojhra 
- skupiny, 2. stupeň dvojhra - vylučo-
vací. Zápasy sa hrajú na tri víťazné 
sety z piatich. Účastníci: stolní tenisti 
registrovaní v stolnotenisových oddie-
loch, ktoré spadajú do oblasti riadenej 

7. Radoma  10  2 0 8  65:115  14
8. Hrabovec  10  2 0 8  54:126  14
9. Centrál D  10  2 0 8  74:106  14
10. Lužany D  10  1 1 8  60:120  13
   11. kolo je na programe v piatok 
18. januára 2019 o 18. hodine a 
stretnú sa:
   STO Brusnica - GS Vyšný Hra-
bovec; TJ Radoma - ŠM TJ Staš-
kovce; JMC Lužany pri Topli C 
- JMC Lužany pri Topli D; STOP 
Stropkov - STMK Stropkov B; ŠŠK 
Centrál Svidník D - ŠŠK Centrál 
Svidník C. 

(ku)

OOSTZ a neregistrovaní, ktorí majú 
trvalý pobyt v okresoch Svidník a 
Stropkov. Rozhodcovia: rozhodcov 
k jednotlivým zápasom určuje hlavný 
rozhodca z radov súťažiacich. 
Časový rozpis: 
od  10.00 do 11.30 hod.: najmladší 
žiaci narodení 2008 a mladší, od 
11.30 do 13.00 hod.: mladší žiaci 
narodení 2006 a mladší, od 13.00 
do 15.00 hod.: starší žiaci narodení 
2004 a mladší, od 15.00 do 17.30 

hod.: dorast narodení 2001 a mladší. 
Prezentácia pre jednotlivé kategórie 
je polhodiny pred začiatkom súťaže. 
   Titul a ceny: Víťazí jednotlivých 
disciplín získajú titul Majster OOSTZ 
na rok 2019. Prví štyria v každej dis-
ciplíne dostanú diplom a pohár.

Marián Gdovin, riaditeľ turnaja; 
Michal Malina, delegát; 

Miroslav Kurečko, predseda 
OOSTZ a hlavný rozhodca

aj včera ťažký a dlhší tréning. Ale 
teším sa, že to zvládli. Ideme sa 
pripravovať ďalej.“
   Najbližšie sa Svidníčania predstavia 

v sobotu 19. januára v Myjave, kde 
sme, ako sme už uviedli, na udržanie 
sa medzi štyrmi najlepšími, stačí aké-
koľvek víťazstvo.                 (pn, svf) 
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Sväté omše, liturgie a zhromaždenia

Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách 
v mesiaci január 2019 boli zakúpené 

do Podduklianskej knižnice 
vo Svidníku s fi nančnou podporou Fondu na podporu umenia

LEKÁRNE 
14. januára 2019: Lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
15. januára 2019: Lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch autobusovej 
stanice)
16. januára 2019: Lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 4; pri detskej poliklinike)
17. januára 2019: Lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 10; bývalá mikrobiológia)
18. januára 2019: Lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA 
                             (MUDr. Pribulu 149; MUDr. Jánošík)
19. januára 2019: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
20. januára 2019: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA
19. a 20. januára: EuPra s.r.o. - Kukorelliho 334/16, 08701 v Giraltovciach. 
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.

GOODFELLOW, Peter: 
Vtáky strednej Európy. 
Bratislava, Slovart 2018. 160 s.
  Praktická príručka na určovanie a pozoro-
vanie vtákov priamo v teréne obsahuje cha-
rakteristiky 160 vtákov žijúcich v strednej 
Európe. Vďaka tejto obrazovej publikácii sa 
dozviete, ako, kedy a kde jednotlivé druhy 
nájsť, ale aj aké majú špecifi cké zvyky. Pri 
každom druhu nájdete mapu výskytu, kde 
možno vidieť vtáka v rozličnom období 
roka, kalendár s mesiacmi, v ktorých sa 
daný druh vyskytuje na Slovensku, fa-
rebné fotografi e, základné údaje o dĺžke, 
rozpätí krídiel, hmotnosti, potrave, znáške, 
prostredí a hlase, rozdiely medzi samcami 
a samicami, letným a zimným operením a 
informácie o špecifi ckých zvykoch.

CÉZANNE, Paul (19.1.1839 - 22.10.1906)
  Francúzsky maliar. Narodil sa 19. januára 1839 v Aix-en-Provence. Je pova-
žovaný za zakladateľa moderného maliarstva. Tento samouk bol zo začiatku 
pod vplyvom Delacroixa a Rubensa. Neskôr vznikli impresionistické diela, 
predovšetkým krajinky. Parížske salóny odmietali jeho obrazy až do roku 1882, 
čo bolo príčinou jeho návratu do Aix-en-Provence. Tu sa pomaly odpútal od 
impresionizmu a vyvinul svoj vlastný štýl, ktorý sa stal základom moderného 
maliarstva. V tejto dobe maľoval predovšetkým zátišia. V neskorých dielach z 
obdobia po roku 1900 sa jeho obrazy ešte raz menia. Je na nich silná vrstva 
farby a venuje sa len niekoľkým motívom. Cézanov význam pre moderné 
umenie sa dlho neuznával. Záujem kultúrneho sveta sa mu podarilo pritiahnuť 
až po prvej veľkej výstave v roku 1895. 

BIELEK, Karol (15.1.1857 - 25.11.1936)
  Spisovateľ a publicista. Študoval na gymnáziu a v seminári v Žiline, Kláštore 
pod Znievom a v Trnave, kde získal učiteľský diplom. Pôsobil ako učiteľ v Ky-
suckom Novom Meste a v Trubíne, ako školský inšpektor v Žiari nad Hronom, 
Kremnici a v Leviciach. Venoval sa tvorbe literatúry pre deti a mládež, pre ktoré 
napísal knihy Fašianky, Dve na tri, Rozprávočky pre dietočky 1-2. Pre školské 
potreby pripravil zbierku Viazanička veršíkov pre školáčikov. Ako publicista 
uverejňoval príspevky najmä s pedagogickou problematikou. Osvetové pred-
nášky vydal v publikácii O národných povinnostiach Slovákov. Po vzniku ČSR 
sa orientoval na tvorbu cvičebníc slohu a slovenského pravopisu pre ľudové 
školy. Zostavil Slovenskú čítanku pre maďarské ľudové školy. 

- Ako sa má váš syn?
- Niečo mu bude. 

Včera som mu dal desiatku 
aby si dal pivo,

ale on si kúpil básnickú zbierku. 

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 14. január: 6.30 hod.: * Michal, Kveta, Matúš, Tomáš s rodinami, 
7.15 hod.: 1. čas, 17.30 hod.: * Božena s rodinou,  18.15 hod.: večerné mod-
litby, Utorok 15. január: 6.00 hod.: kláštor sestier baziliánok, 11.30 hod.: Czš, 
12.00 hod.: † Jozef, 17.30 hod.: † z rod. P a L, 18.15 hod.: Ježišová modlitba, 
Streda 16. január: 6.30 hod.: * Helena s rodinou, 7.15 hod.: 3. čas, 17.30 hod.: 
* Mária s rodinou, 19.00 hod.: stretnutie mužov, Štvrtok 17. január: 6.30 hod.: 
kláštor sestier baziliánok, 12.00 hod. * Anna s rodinou, 16.45 hod.: Sv. ruženec 
za závislých, 17.30 hod.: * Helena, 19.00 hod.: tichá adorácia ľ korunka k bm, 
Piatok 18. január: 6.30 hod.. * kňaz Jozef s rodinou, 7.15 hod.: ranné modlitby, 
17.30 hod.: † Peter, Helena, 18.15 hod.: eucharistická pobožnosť, 18.45 hod.: 
stretko mládeže, Sobota 19. január:  8.00 hod.:  Jozef, * Helena, 14.00 hod.: 
stretko eRko, 35. nedeľa po zsd, 20. január: hlas 2, 7.00 hod.: sv. ruženec + 1. 
čas, 8.00 hod.: * za farské spoločenstvo sl., 9.15 hod.: Czš, 10.30 hod.: * Milan 
s rodinou csl., 14.30 hod.: večiereň + korunka k bm, 17.30 hod.: * Lukáš sl.

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná  
  Pondelok 14. januára: 17.00 hod.: + Michal, Anna, Zuzana, Ján, Utorok 15. 
januára: 7.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Kamila, Viliama, Vieru, 
Moniku s rod. a Jána s rod., Streda 16. januára: 17.00 hod.: Za zdravie a Božie 
požehnanie pre Dušana s rod., Štvrtok 17. januára: 7.00 hod.: + Ján, Mária, Ján, 
Jozef, Piatok 18. januára: 17.00 hod.: + Peter, Anna, Sobota 19. januára: 7.00 
hod.: + Michal, Anna, Andrej, Nedeľa 20. januára: 9.00 hod.: Za farnosť. 

Sála Kráľovstva Jehovových svedkov 
  Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konaj na Festivalovej ulici 2042 
vo Svidníku takto: Štvrtok 17. januára 2019 o 18.00 hod.: Náš kresťanský život 
a služba: - Skutky 23-24 kap., - Obvinený, že vyvoláva vzbury, - - Skutky 23:6 
„Prečo sa Pavol označil za farizeja?,“ - Čo som sa z čítania Biblie na tento týž-
deň naučil o Jehovovi?, o 19. hodine: Zborové štúdium Biblie: Dôležitá úloha v 
Jehovovom predsavzatí, Nedeľa 20. januára 2019 o 9.30 hod.: Verejná biblická 
prednáška: „Kto je schopný dobre vládnuť ľudstvu,“ Hlavné myšlienky: - Zhod-
notenie výsledkov ľudských vlád, - Čo dosiahne vláda Ježiša Krista, - Ježiš 
Kristus je schopný dokonale vládnuť nad ľudstvom, - Postavte sa na stranu 
Mesiášskeho Kráľovstva.               


