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Taliansky majiteľ odevnej spoločnosti I.C.A.
nevyplatil celé mzdy a ani odstupné
Iba almužnu dostali poslední zamestnanci talianskej odevnej
spoločnosti I.C.A. vo Svidníku. Majiteľ výrobu presunul do Srbska, no splniť si záväzky u nás zabúda. Šičky i ďalší zamestnanci
sa minulý týždeň márne dožadovali svojich peňazí.
Výplatné pásky k výplate za mesiac jún si v uplynulý utorok ráno vyzdvihli na
vrátnici fabriky, ktorá výrobu pánskej konfekcie ukončila ešte v polovici júna.
„Áno, pásky sme dostali, no to je momentálne všetko,“ povedala nám jedna z
dnes už bývalých zamestnankýň. Jej sklamanie a rovnako aj sklamanie ďalších
kolegýň a kolegov sa len znásobilo, pretože dôležité bolo to, čo si deň predtým,
teda v pondelok popoludní, našli na účtoch.
„Mali sme dostať výplatu plus odstupné, no zistili sme, že na účet nám prišlo
po 215 eur každému jednému. To je myslím si, že iba životné minimum, čo nám
poslali,“ opísala ďalšia bývalá zamestnankyňa svidníckej odevnej spoločnosti.

Na výplatnej páske síce majú uvedené aj odstupné, no vyplatené ho nedostali.
Z fabriky šičky odišli, ako sa hovorí, s dlhým nosom. Nikoho z vedenia tam
nenašli. „Nie je tu nikto kompetentný, aby nám vysvetlil, že čo a ako je,“ smutne
skonštatovali nespokojné šičky, ktoré sa obrátili na odborárskeho predáka. Člen
Rady Odborového zväzu KOVO Jozef Balica už chystal podania na príslušné
úrady. „Konkrétne na Inšpektorát práce, takisto aj uvažujeme o žalobe na súd
a v neposlednom rade podávame podnet na trestné stíhanie pre nevyplatenie
mzdy ako trestný čin,“ zdôraznil Jozef Balica.
Taliansky majiteľ odevnej spoločnosti Piero Bucalo nám poskytol písomné
stanovisko. Uviedol v ňom toto: „Doplatok výplaty za mesiac jún bude zaplatený 29.8.2019 a odstupné sa bude realizovať v mesačných splátkach. Som
si vedomý svojich záväzkov voči zamestnancom, zaplatím ich a budem sa
snažiť ich uhrádzať v maximálnej možnej výške. Prosím o ústretovosť a svoje
záväzky si v plnej výške uhradím,“ napísal Piero Bucalo vo svojom písomnom
stanovisku. Odborársky predák Jozef Balica
na to reagoval: „On má riadne vyplatiť mzdu
plus odstupné, ktoré patrí zamestnancom
a nie určovať si a diktovať sám, v akých
splátkach a koľko vyplatí, pretože, čo keď
to nedodrží.“
Odborári podľa slov člena Rady Odborového zväzu KOVO Jozefa Balicu nechcú pripustiť, aby bývalé zamestnankyne a bývalí
zamestnanci spoločnosti I.C.A. vo Svidníku
ostali bez svojich peňazí. Mnohé zo žien už
pribudli do evidencie úradu práce a finančné
odstupné im aspoň sčasti zlepší súčasnú ne(ps)
ľahkú situáciu.

Vyjadrenie Inšpektorátu práce Prešov k vzniknutej situácii v odevnej spoločnosti I.C.A. Svidník
V súlade s ust. § 118 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení
neskorších predpisov (ďalej len Zákonníka práce) je zamestnávateľ
povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu.
Mzda sa poskytuje v súlade so Zákonníkom práce podľa písomne dohodnutých mzdových podmienok uvedených v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej
zmluve. V mzdových podmienkach zamestnávateľ dohodne najmä formy
odmeňovania zamestnancov, sumu základnej zložky mzdy a ďalšie zložky
plnení poskytovaných za prácu a podmienky ich poskytovania. Základnou
zložkou mzdy je zložka poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu. Jednotlivými zložkami mzdy sú aj mzda za prácu nadčas
vrátane mzdového zvýhodnenia, mzda za prácu vo sviatok vrátane mzdového
zvýhodnenia, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdové zvýhodnenie
za prácu v sobotu a v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a
zdraviu škodlivom pracovnom prostredí.
Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca
nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v
pracovnej zmluve nedohodlo inak.
V zmysle ust. § 129 ods. 3 Zákonníka práce v deň skončenia zamestnania
zamestnávateľ vyplatí aj splatnú mzdu, ak sa so zamestnancom nedohodne
inak. Zamestnávateľ je však povinný vyplatiť zamestnancovi mzdu najneskôr
v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného
pomeru.
Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak
sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad
obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach
poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného
času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy
a o celkovej cene práce. Doklad podľa prvej vety sa poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní
elektronickými prostriedkami (§130 ods.5 Zákonníka práce).
Na základe vyššie uvedeného zamestnávateľ je povinný vyplatiť zamestnancovi mzdu najneskôr v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po

dni skončenia pracovného pomeru. Mzdu v celej zúčtovanej výške za mesiac
jún 2019 bol zamestnávateľ povinný vyplatiť najneskôr do 31.7.2019. Zúčtovaná mzda má byť prevzatá zamestnancom alebo má byť pripísaná na účet
zamestnanca najneskôr v deň určený na výplatu.
Na rozdiel od mzdy, odstupné môže byť vyplatené aj po najbližšom výplatnom termíne, ak sa tak zamestnávateľ dohodne so zamestnancom (splátky
odstupného). Dohodu Zákonník práce nepodmieňuje písomnou formou. Ak
zamestnanci nedali súhlas na výplatu odstupného v splátkach, je celé odstupné splatné v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po skončení
pracovného pomeru.
V súlade s ust. § 150 ods.2 Zákonníka práce zamestnanci, ktorí sú poškodení
porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, môžu podať
podnet na príslušnom orgáne inšpekcie práce.
Inšpektoráty práce v súlade so zákonom č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a
o zmene a doplnení zákona č.82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákona) vykonávajú dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich
vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych
zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15
rokov veku a kolektívne vyjednávanie.
Inšpektorát práce je orgán dozoru. Ako štátny orgán môžeme konať len v
medziach a spôsobom, ako nám to ustanovuje zákon o inšpekcii práce.
Inšpektor práce je oprávnený podľa ust. § 12 ods.2 písm. b.) zákona zamestnávateľovi nariadiť odstránenie zistených nedostatkov ihneď alebo v lehotách
ním určených.
V prípade zistených nedostatkov alebo nesplnenia nariadených opatrení
je inšpektorát práce oprávnený postupovať len v zmysle ust. § 19 zákona
(uloženie pokuty zamestnávateľovi), nie je zo zákona oprávnený vymáhať a
uspokojovať dlžné sumy nárokov zamestnancov vyplývajúcich z ich pracovnoprávnych vzťahov.
Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu zamestnávateľovi za porušenie
pracovnoprávnych predpisov až do 100 000 eur.
Peter Klec, vedúci inšpektor práce Inšpektorát práce Prešov
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Parkovací chaos kvôli výstavbe Kauflandu
Večný problém s parkovaním nielen pri svidníckej nemocnici
pretrváva a v ostatných týždňoch sa ešte viac zhoršil. Dôvodom
je výstavba obchodného domu Kaufland.
V okolí svidníckej nemocnice to vyzerá na jeden veľký parkovací chaos. Dookola
dvoch obchodných domov vo Svidníku, teda okolo Billy a Lidlu, krúžia autá a
hľadajú parkovacie miesto. „Pred chvíľou som tu hľadal parkovacie miesto a nie
a nie niekde zaparkovať,“ posťažoval sa jeden z pacientov nemocnice. Pravdou
totiž je, že doterajšie nemocničné parkovisko je dnes súčasťou staveniska nového obchodného reťazca. Ľudia, ktorí smerujú za lekármi do nemocnice, preto
zväčša parkujú práve pri Bille či pri Lidli.
Parkovací chaos v blízkosti nemocnice a pri susedných obchodných domoch
sa snažilo zmierniť aj vedenie nemocnice a je tolerantnejšie k tomu, ako sa
parkuje priamo v areáli nemocnice. „Pacienti môžu so svojimi autami stáť aj na
miestach, ktoré nie sú vyznačené ako
parkovacie miesta,“ vysvetlil riaditeľ
Nemocnice arm. gen. L. Svobodu
vo Svidníku, patriacej do siete Svet
zdravia, Slavko Rodák. Obchodný
dom Kaufland je aktuálne v štádiu
výstavby. Robotníci popri samotnej
stavbe reťazca súbežne pracujú aj
na rekonštrukcii križovatky a cesty, k
čomu sa zaviazal Kaufland v zmluve
s mestom Svidník.
Križovatka bude svetelná, teda so
semaformi a celkovo majú výstavbu
obchodného domu Kaufland ukončiť v
januári budúceho roku. A ako to bude
v okolí nemocnice vyzerať dovtedy?
„Auto na aute,“ takto to predpovedá jedna zo žien, ktorá mala takisto čo robiť,
aby pri ceste k lekárovi do svidníckej
nemocnice našla parkovacie miesto.
„Pri obchodnom dome Kaufland by
malo byť okolo 250 parkovacích miest,
malo by byť bezplatné pre všetkých,
či už návštevníkov Kauflandu alebo
aj návštevníkov a zamestnancov nemocnice,“ zdôraznil riaditeľ nemocnice
(ps)
Slavko Rodák.

Skanzen mal problémy s príchodom turistov
Je jeden z najväčších na Slovensku, no potenciálni návštevníci
ho začali obchádzať. Turisticky atraktívny skanzen Slovenského
národného múzea - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku tak
trochu dopláca na rekonštrukciu mosta na Festivalovej ulici.
Prichádza doň menej turistov než po iné roky, pretože cez obchádzku sa
im nechce. Ľudia bývajúci v bytovkách nižšieho štandardu na Festivalovej
ulici či futbalisti obchádzku do areálu s amfiteátrom, futbalovým štadiónom,
minigolfom či skanzenom na kopci veľmi dobre poznajú. Turisti však nie.
Preto nečudo, že po uzavretí mosta, teda presne na prahu letnej sezóny
po tom, čo sa v areáli amfiteátra konali obidva tradičné festivaly, svidnícky
skanzen pocítil pokles počtu návštevníkov. „Bohužiaľ, bolo to tak. Mnohých to
odradí, pretože keď prechádzajú tranzitom cez Svidník a vedia o skanzene,
radi sem prídu, lenže keď vidia prekážku, idú ďalej smerom na Poľsko a nájdu
si pamiatku v Poľsku,“ reagoval riaditeľ SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo
Svidníku Jaroslav Džoganik.
Múzejníci zo svidníckeho Múzea ukrajinskej kultúry ale nechceli prísť o turistov pre nejasne vyznačenú trasu do skanzenu. „Osadili sme nové smerové
tabule, nové šípky, bola to improvizácia, vymenili sme ich v rámci mesta a
ukazuje sa, že sme urobili dobre, pretože návštevníci sa k nám vrátili,“ dodal
Jaroslav Džoganik.
Dnes je už obchádzka do skanzenu vyznačená zo všetkých smerov. Autom
ľudia prejdú cez bývalý lesopark, odvážlivci pešo a na vlastné riziko aj cez

rieku. Na obchádzku sú nielen miestni, ale i turisti prichádzajúci do skanzenu
odkázaní do konca septembra. Práve vtedy majú most na Festivalovej ulici,
ktorý bol v havarijnom stave, po rozsiahlej rekonštrukcii aj s novou cestou a
chodníkmi otvoriť.
(ps)

Podduklianske novinky

5. august 2019

Spravodajstvo

4

Prečo po Svidníku nejazdí turistický vláčik na kolesách?
Svidnícky región bez železnice mal oživiť vláčik. Do kraja pod
Duklou aj dorazil, no toto leto ho ani nenaštartovali. Kam zmizla
atrakcia na kolesách?
Toto sa nás v redakcii pýtali mnohí Svidníčania, a tak sme začali zisťovať
bližšie informácie. Turistický vláčik na kolesách vlani v auguste premával medzi
atrakciami v meste. Vyrážal z areálu letného kúpaliska Aquaruthenia, ktoré ho
kúpilo a oživiť mal turistický ruch. Toto leto ale vláčik žiadnych turistov nevozí.

„Hlavný dôvod je zlé počasie, v podstate ešte v júli nebolo pekné počasie,“
reagoval Jozef Kráľ zo svidníckej Aquaruthenie, no podľa našich informácií za
tým, že vláčik po Svidníku nejazdí, nie je len zlé počasie. „Vláčik bol kúpený
z vlastných zdrojov bez podpory štátu,“ podotkol Jozef Kráľ.
Vlani pritom platilo, že v rámci rozvoja regiónu kúpu novej turistickej atrakcie
podporí štát v rámci Akčného plánu rozvoja okresu, no realita je iná. „Čas peňazí by mal poskytnúť okres v rámci Akčného plánu, o ktorom sa tu hovorí už
dlhšie, a časť peňazí dáme z vlastných zdrojov,“ takto to aj Jozef Kráľ avizoval
vlani v lete, no dnes je situácia úplne odlišná. Prednosta Okresného úradu vo Svidníku Jozef Baslár k tomu povedal: „Tento
subjekt mal schválenú Radou pre najmenej
rozvinuté okresy dotáciu. Bohužiaľ, nesplnil
podmienky štátnej dotácie, preto mu nebola
udelená,“ zdôraznil okresný prednosta Jozef
Baslár a Jozef Kráľ z Aquaurthenie reagoval:
„Vyskočili ďalšie požiadavky. Nechcem to tu
rozoberať, ale je to taká menšia šikana zo
strany štátu.“
Čo presne podnikateľ nesplnil, nespresnil
on sám, ani okresný prednosta. Napriek
tomu však podľa Jozefa Kráľa turistický
vláčik na kolesách ulice Svidníka predsa
len brázdiť bude. Čaká sa však na zlepšenie
počasia. „Keď slnko zasvieti, bude jazdiť,“
uzavrel Jozef Kráľ.
(ps)

Koncert v záhrade vyšiel na výbornú
Zažili ste už ten príjemný pocit, keď niečo robíte prvýkrát a vyjde to super?
Takýto pocit máme po nedeľnom Koncerte v záhrade.
LETO V MESTE 2019 ponúklo 28. júla podvečer koncert v átriu Ukrajinského
múzea, ktorý bol od začiatku odvážnou myšlienkou samotnej primátorky Marcely Ivančovej. Chcela niečo nové, zaujímavé, iné... vyšlo, vyšlo parádne. Ľudia tlieskali, vlnili sa a z tváre im neodchádzal taký ten mimovoľný úsmev.
Koncert v záhrade priniesol všehochuť jazzu, popu, funky...veľmi zaujímavé
prevedenie viac aj menej známych skladieb od rôznych interpretov v podaní
Tatiana Hicová Band. Kapelka, ktorú tvorili muzikanti z rodiny Hicovcov a
Karlikovcov zo susedného Stropkova ponúkla sľubovaný výnimočný zážitok vo
výnimočnom priestore. Átrium doplnili aj diela z hlavnej expozície SNM-MUK
vo Svidníku a rodičia sa vďačne usmievali, keď ich deti našli svoj priestor v
kútiku s farbičkami a kriedami. Ďakujeme Vám, Svidníčania, že ste boli, ďakujeme, že v našom bohatom folklórnom priestore sme si spoločne vypočuli
aj iné tóny hudby.
Kristína Tchirová, PR manažérka mesta Svidník
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
vysunuté astronomické pracovisko
HVEZDÁREŇ ROZTOKY
Vás pozýva na
expedíciu zameranú na pozorovanie meteorov
PADAJÚCA HVIEZDA ALEBO METEOR?
Expedícia sa uskutoční v dňoch
9. - 11. augusta 2019
v priestoroch hvezdárne
Roztoky
Expedícia je určená pozorovateľom, amatérskym astronómom, študentom astronómie a všetkým záujemcom
o astronómiu
Obsahom expedície bude pozorovanie meteorov
a následné vyhodnocovanie meraní
Prihlášky a ďalšie informácie: na
Hvezdáreň Roztoky, 054/759 23 20, astroroztoky@protonmail.ch
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Koncert v záhrade priniesol všehochuť jazzu, popu, funky...veľmi zaujímavé prevedenie viac aj menej známych skladieb od rôznych interpretov
v podaní Tatiana Hicová Band

Externé defibrilátory
Prešovský samosprávny kraj (PSK) odovzdal 14 zariadeniam sociálnych
služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti automatické externé defibrilátory.
Aj takýmto spôsobom chce pomáhať regiónom.
„Ľudský život je to najcennejšie, čo máme.
Preto sme dnes odovzdali 14 zariadeniam
sociálnych služieb v Prešovskom kraji automatický externý defibrilátor. Najlepšie by bolo,
ak by sme tieto zariadenia vôbec nepotrebovali. Budem však rád, ak sa pomocou nich
podarí zachrániť aspoň jeden ľudský život,“
uviedol predseda PSK Milan Majerský, ktorý
odovzdal defibrilátory zástupcom jednotlivých
zariadení.
Automatické externé defibrilátory tak budú
odteraz už v každom okresnom meste Prešovského kraja. Jeden prístroj
poslúži pri poskytnutí prvej pomoci aj občanom mesta Giraltovce.
Defibrilátor má jednoduché používanie, človeka naviguje povelmi krok po
kroku. Sám analyzuje pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický výboj.
(psk)
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Mladí Nemci upratovali na Pamätníku československých vojakov na Dukle
Mladí Nemci na hroboch československých vojakov. S hrabľami,
lopatami či s pílami v rukách upravovali počas uplynulého týždňa
okolie jedného z najpamätnejších vojenských cintorínov. A čo je
hlavné, vybrali si to sami a takto netradične trávia leto.
Lopaty, hrable, či elektrické píly sa v rukách mladých ľudí len tak často nevidia. Osobitne v letnom, teda prázdninovom období. Títo Nemci si to však
vybrali sami.
„Máme pocit, že sa musíme postarať aj takouto formou, aby všetko fungovalo
tak, ako má, aby sa neopakovala história a sme radi, že sa na tom môžeme
osobne podieľať,“ povedal nemecký študent Lukas. Kým si turisti obzerali
napríklad galériu slávnych vojnových hrdinov, mladí nemeckí študenti naplno
zarezávali.
„Tie dve situácie sa nedajú porovnať, vtedy a dnes. Ale každého mŕtveho si
treba uctiť.“ „Je to veľmi pekné, dojímavé,“ povedali turisti.
Nemeckí študenti brigádovali na dvoch nemeckých vojnových cintorínoch v
okolí Svidníka, no a k Pamätníku československých vojakov na Dukle prišli
na vlastné želanie. „Je pre mňa česť pracovať na tomto cintoríne a vzdať tak
hold padlým. Zároveň som rád, že môžem našim mladým ľuďom vysvetliť
históriu, ktorá sa písala aj na týchto miestach,“ doplnil vedúci skupiny nemeckých študentov.
Dukla je jedným zo symbolov tuhých bojov s fašistami, a práve tento moment
aj Thomasa a jeho kamarátov najviac zaujal. Svoju brigádu preto berú tak
trochu špecificky. „Jasné, že s tým, čo sa tu dialo pred rokmi, nemáme nič
spoločné. Ako mladá generácia sa však k tomu musíme postaviť tak, že áno,
bolo to, no my od toho nedávame ruky preč, ale snažíme sa napríklad aj takto
napraviť,“ povedal nemecký študent Thomas.
Michal Bochin zo Spoločnosti starostlivosti o nemecké vojnové hroby to vidí
takto:
„To je ich aj akési také poslanie, základné motto, zmierenie sa nad tými tragickými udalosťami, ktoré sa začali v 39-om roku.“
Pri údržbe tohto cintorína a pamätníka už niekoľko rokov pomáhajú aj slovenskí vojaci. Nemeckí študenti tu už takisto párkrát boli a aj teraz odviedli
kusy roboty.
„Také údržbárske práce. Robíme také úpravy, kde sa nedajú použiť stroje a
podobné zariadenia,“ uzavrel Michal Bochin.
(ps)
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Primátorka prijala detičky i jubilantov
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová privítala v uplynulú stredu 31. júla detičky s trvalým bydliskom v meste Svidník. Tradičné
uvítanie detičiek sa konalo v obradnej miestnosti Mestského
úradu vo Svidníku.
„Atmosféra týchto podujatí je stále o emócii a aj dojatí, pretože slávnostnú
chvíľu znásobuje príhovor primátorky, vystúpenie žiakov zo svidníckych škôl
a k tomu darček i zápis do pamätnej knihy. Prijatie si vychutnali rodičia, ktorí
dali vedieť radnici, že majú novonarodené bábätko a mohli si užiť privítanie
primátorku Marcelou Ivančovou,“ skonštatovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, podľa ktorej primátorka mesta popriala rodičom krásne
rodičovstvo, spokojné a najmä zdravé detičky a vyjadrila radosť nad tým, že
naše mesto má nových malých obyvateľov. V ten istý deň primátorka Marcela
Ivančová prijala aj jubilujúcich Svidníčanov.
V súvislosti s prijatím nového zákona o ochrane osobných údajov môže mesto
tradičné občianske obrady robievať len z iniciatívy samotných Svidníčanov.
„Boli by sme radi, keby táto tradícia pokračovala, prosíme, dajte o sebe vedieť.
Milí rodičia, radi by sme privítali vás a vaše dieťatko, malého Svidníčana a
popriali vám krásny a spokojný život v našom meste. Aby sa mohol tento
občiansky obrad uskutočniť, potrebujeme o vás vedieť. Milí jubilujúci občania,
radi by sme vás privítali v obradnej miestnosti Mestského úradu vo Svidníku
a uctili si váš krásny vek. Ak ste dosiahli okrúhle jubileum 70, 75, 80, 85, 90.
rokov, môžete nám dať o sebe vedieť a my budeme v týchto občianskych
obradoch pokračovať. Prihlášku na občiansky obrad si môžete vypísať v
Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade vo Svidníku,“ informovala v
mene Mestského úradu vo Svidníku Kristína Tchirová.
(kt, pn)
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Jozefa Fecenka na poľovníckom posede pri Šarbove vystrašil medveď
Na poľovníckom posede ho vystrašil medveď. Svidníčan Jozef
Fecenko je poľovníkom v združení so sídlom v Korejovciach
a s puškou na pleci sa vybral do katastra Šarbova, kde majú
takisto revír.

Bolo 24. júla podvečer, keď vyšiel na posed, sadol si a
nabil si pušku. Na zážitok, ktorý potom nasledoval, tak
skoro nezabudne. „Čakal som na diviaka, na ktorého mám
vystavenú povolenku, no neukázal sa. Asi po polhodine
sedenia, keď bolo okolo ôsmej večer, som cez okno z
posedu spozoroval veľký chrbát tmavšej farby. Zobral som
pušku do rúk, postavil som sa a asi šesť - sedem metrov
od posedu bol na zemi medveď. Pušku som odložil, zhodou
okolností som mal pri sebe fotoaparát, tak som ho začal
fotiť. Vydával som popritom všelijaké zvuky, búchal som po
posede, no medveď nereagoval. Váľal sa po krmovisku a
nič viac,“ opísal nám svoj zážitok Jozef Fecenko.
Ako skúsený poľovník veľmi dobre vedel, že medveď
vydal dostatok pachov a že žiadna zver už nevyjde. Chcel
ísť preto domov, no medveď spod posedu nie a nie odísť.
„Nabil som pušku, vystrelil som do vzduchu a medveď
odbehol do kríkov. Myslel som si, že odišiel úplne, a tak

som z posedu schádzal dolu. Pušku som, samozrejme, pred schádzaním z
posedu vybil, tak ako kážu predpisy a zišiel som. Začul som prichádzať po
ceste smerom ku mne auto a zrazu z kríkov vyšiel medveď opäť a smerom k
autu. Hneď som volal kolegovi poľovníkovi, ktorý bol v tom aute a on, že áno,
že ho vidí kráčať po lúke. Kolega tiež začal na medveďa kričať, no on popred
auto prešiel smerom k poľskej hranici. Mimochodom, tento môj poľovnícky
kolega videl tohto medveďa už asi štvrtýkrát,“ zdôraznil svidnícky poľovník
Jozef Fecenko a na margo svojich pocitov zo stretnutia s medveďom alebo
kráľom hôr, ako ho mnohí zvyknú nazývať, povedal toto:
„Nečakal som to, že ho stretnem. Pot mi vystúpil na čelo, nebolo mi všetko
jedno. Ono viete, už dávnejšie som počul o tom, že sa tu pohybuje medveď,
veď aj kolega ho viackrát videl, ako som už povedal, no ja som s tým nepočítal,
že ho takto stretnem,“ priznal Jozef Fecenko s tým, že na posed v katastri
Šarbova sa ešte istotne vyberie, no už s veľkou opatrnosťou. Medveď podľa
neho mohol mať päť rokov a vážil istotne aj 150 kíl, možno aj viac. Odkiaľ sa
medveď v našich končinách vzal, Jozef Fecenko nevie. Mohol k nám prísť
zo susedného Poľska, keďže aj z miesta, kde ho on videl, je na hranicu s
Poľskom ani nie kilometer. Faktom ale je, že stopy medveďa videli aj minulú
zimu, napríklad aj v okolí Nižného Komárnika či v okolí Dobroslavy. Koľko
medveďov sa v našom kraji pohybuje, presne nevedno, no v minulosti ho už
videli aj s mláďaťom. Ťažko preto povedať, či ide o medveďa alebo o medvedicu. V spomínanej oblasti okolo Šarbova do lesa chodievajú hlavne v tomto
období aj hubári. Na mieste je preto rada, aby boli opatrní.
(ps)

Foto: Jozef Fecenko

Na účty neziskoviek zaslali už desiatky miliónov
Neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám
darovali podiel zo svojich zaplatených daní aj tento rok státisíce
fyzických a právnických osôb.
Vďaka elektronizácii procesov mohla finančná správa zaslať na ich účty už
takmer 53 mil. eur. Suma však ani zďaleka nie je konečná. Finančná správa
ešte spracováva júnové odložené daňové priznania. Výška darovaných financií
porastie aj po odovzdaní odložených daňových priznaní k dani z príjmov za
rok 2018, ktoré odovzdajú subjekty do konca septembra.
Finančná správa zaslala občianskym združeniam, neziskovým organizáciám
či nadáciám do konca júla 2019 už takmer 53 mil. eur. Ide o financie, ktoré im
poukázali fyzické a právnické osoby ako podiel zo svojich zaplatených daní,
známe ako 2%. Vďaka elektronizácii procesov na finančnej správe (elektronické podávanie dokumentov, štruktúrované formuláre a pod.) sme mohli tento
rok spracovať o 50 000 vyhlásení viac a poukázať tak sumu o viac ako 6 mil.

eur vyššiu ako za porovnateľné obdobie minulého roku.
Keďže finančná správa bude aj naďalej pokračovať v spracovávaní doručených dokumentov, vrátane tých z odložených daňových priznaní, suma sa
bude ešte zvyšovať.
Možnosť darovať 2% zo svojich daní majú ešte stále daňovníci, ktorí si odložili
podanie daňového priznania na september. Ich prijímateľa si môžu vybrať zo
zoznamu, ktorý vedie Notárska komora SR a je verejne dostupný na stránke
www.notar.sk ako aj na portáli finančnej správy.
Kompletné vyhodnotenie spracovania asignácie dane zverejňuje finančná
správa vždy do konca januára. Počas januára zároveň zasiela finančná správa
neziskovým organizáciám, ktoré dostali peniaze od daňovníkov, oznam o
darcoch v prípade, ak daňovník v podanom vyhlásení vyznačil svoj súhlas so
zaslaním týchto údajov prijímateľovi. Súhlas daňovníka umožňuje finančnej
správe oznámiť jeho základné údaje bez výšky darovanej sumy.
(is)
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Retro autá po roku opäť na svidníckej pešej zóne
Classic Club Svidník na čele s Ivom
Jackaninom bol organizátorom už tradičného letného podujatia, stretnutia
majiteľov historických, klasických,
auto-moto old a youngtimerov nazvaného PARTIZAN OPEN SK. Bol
to už deviaty ročník podujatia, ktoré
aj tentoraz spestrilo letnú sobotu vo
Svidníku.
Na svidnícku pešiu zónu dorazilo
takmer osem desiatok historických
vozidiel, ktoré mohli obdivovať Svidníčania i návštevníci mesta. Popoludní
retro autá odišli na svidnícke letné
kúpalisko a odtiaľ smerovali za ďalším
programom v susednom Poľsku. O
tom, že v sobotu bolo čo obdivovať,
svedčí aj naša fotoreportáž.
(ps)
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Hlavný organizátor stretnutia majiteľov historických vozidiel,
Svidníčan Ivo Jackanin mal celú akciu, ako sa hovorí, pod palcom

Retro autá na svidníckej pešej zóne obdivovali nielen tí skôr narodení, ktorí si
poniektoré z nich ešte aj pamätali z ulíc Svidníka, ale i mladšia generácia

Najunikátnejším retro autom bolo toto vozidlo z roku 1939. Auto nemeckej
výroby bolo predchodcom áut, ktoré dnes poznáme pod značkou AUDI
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Retro autá po roku opäť na svidníckej pešej zóne

Na pešej zóne nechýbali
ani rôzne škodovky

Svidníčan Belo Rajčok obdivoval aj túto Volgu upravenú pre
potrebu niekdajšej Verejnej bezpečnosti. Sám sa pritom po
Svidníku vozi na rovnakej, akurát „civilnej“ Volge

Unikátne kúsky si prišiel pozrieť aj Svidníčan Drahoslav
Hojda so synom Leonardom (na foto vľavo), ale napríklad
aj Rudolf Juhás z Nižného Orlíka (na foto vpravo)

Bohemia už brázdi vody Domaše
Vyhliadková loď Bohemia už brázdi vody Domaše. Prvú výletnú
plavbu s pasažiermi na palube absolvovala v uplynulý piatok a
následne i počas celého víkendu.
Vstupenky pre dospelých stoja 6 €, deti do troch rokov majú plavbu zadarmo,
deti od 4 do 15 rokov zaplatia 3 eurá, študenti od 16 do 26 rokov s kartou ISIC
platia 4 eurá a rovnako platia aj dôchodcovia od 65 rokov a ZŤP. Vyhliadková
loď má stanovište v rekreačnej oblasti Domaša - Dobrá, plavba trvá hodinu a
pol a loď sa vráti späť do prístavu v rekreačnej oblasti Domaša - Dobrá.
Lístky si môžete zakúpiť a teda svoje miesta zarezervovať na webovej stránke plavbydomasa.sk, na ktorej nájdete aj presný časový rozpis jednotlivých
plavieb lode Bohemia pod Domaši.
(ps)
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Rusínov pozdravili prezidentka i premiér SR
Začiatkom júla sa v Ľubovnianskych kúpeľoch uskutočnil už
XV. Svetový kongres Rusínov (XV. Свiтовый конґрес Русинiв),
ktorý spravidla každé dva roky zasadá v niektorej z domovských
krajín Rusínov (SR, ČR, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko,
Srbsko, Chorvátsko, USA a Kanada; podanú žiadosť majú aj
Rusíni z Ruskej federácie).
Takmer 200 delegátov a hostí prostredníctvom svojich zástupcov pozdravili
Zuzana Čaputová, prezidentka SR, ako aj Peter Pellegrini, premiér SR. Vo
svojich srdečných pozdravoch sa dotkli i sociálnych a ekonomických problémov severovýchodného Slovenska, ktoré negatívne vplývajú aj na rusínsku
populáciu.
Ďalšími ctenými hosťami boli Peter Krajňák - štátny tajomník Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Emília Antolíková - vedúca odboru
kultúry Prešovského samosprávneho kraja (PSK), Peter Sokol - prednosta
Okresného úradu Stará Ľubovňa, Ľuboš Tomko - primátor Starej Ľubovne,
ale aj Olena Papuga - poslankyňa srbského parlamentu.
Kongresu sa zúčastnili Rusíni z celého severovýchodného Slovenska,
napríklad z Klenovej, Sniny, Humenného, Radvane nad Laborcom, Volice,
Medzilaboriec, Habury, Paloty, Makoviec, Svidníka, Nižnej Jedľovej, Beloveže,
Bardejova, Becherova, Chmeľovej, Kyjova, Jakubian, Jarabiny, Kamienky,
Malého Lipníka, Starej Ľubovne, Závadky či Prešova.
Na úvod prvej plenárnej časti rokovania bola odovzdaná Cena Vasiľa TurokaHeteša, prvého predsedu tejto organizácie a známeho dramaturga Divadla
Alexandra Duchnoviča v Prešove. Laureátmi sa stali Anna Kuzmiaková (SR),
dlhoročná rusínska aktivistka, redaktorka rusínskej tlače а Ivan Pop (ČR),
historik špecializujúci sa na dejiny Podkarpatskej Rusi.
Súčasťou kongresu boli aj celonárodne oslavy Dňa Rusínov, ktorými nadväzujeme na masové oslavy Dní rusínskej kultúry z medzivojnového obdobia.
Tie sa tentoraz uskutočnili v obci Kamienka, kde návštevníkov prišiel osobne
pozdraviť aj Béla Bugár, podpredseda NR SR. Oslavy začali panychídou
odslúženou grécko-katolíckym otcom duchovným Františkom Krajňákom,
členom Spolku sv. Jána Krstiteľa (Общество св. Йоана Крестителя), ktorý tiež
informoval o ukončení prác na prekladoch štyroch Evanjelií (Тетраеванґеліе)
do rusínskeho jazyka. Po položení kvetov k pamätníku padlým v I.
a II. svetovej vojne, pokračovali oslavy spoločným manifestačným
sprievodom obcou. V miestnom amfiteátri nasledoval slávnostný
program za účasti Barvinku z Kamienky, Čerhovčana z Bardejova
či Makovičky zo Svidníka.
Počas kongresu zasadali pracovné skupiny pre jazyk, históriu,
kultúru, masmédiá a turizmus, ktoré majú na starosti propagáciu
Rusínov, vydávanie kníh, organizáciu kultúrnych podujatí či detských táborov, ale aj aktívnu obhajobu rusínskych záujmov, ako
napríklad vytrvalá snaha o zrovnoprávnenie Rusínov na Ukrajine.
V rámci kongresu zasadalo aj IX. Svetové fórum rusínskej mládeže (ІХ. Світове форум русинской молодежі), ktoré si do svojho
čela zvolilo Petra Jarinčíka, predsedu aktívnej mládežníckej
organizácie molody.Rusyny (молоды.Русины). Ide o združenie s
pobočkami vo viacerých slovenských mestách (napr.: Bratislava,
Košice, Prešov) poskytujúce zázemie predovšetkým rusínskym
študentom a pracujúcej mládeži. Medzi ich najvýznamnejšie ak-

tivity a podujatia patria rusínske plesy a zábavy, tábory pre mladých, výučba
rusínčiny, rusínska knižnica, opekačky či festival Rusínska vatra.
V záverečnej rezolúcii XV. Svetového kongresu Rusínov účastníci vyjadrili
znepokojenie nad denacionalizáciou Rusínov cez cirkevné obrady, napríklad
slovakizáciou v SR. Rovnako apelovali na Ukrajinu, aby sa zaradila medzi
ďalšie demokratické krajiny a tiež uznala na svojom území Rusínov ako samostatnú národnosť. A hádam najdôležitejším cieľom kongresu je posilnenie
rusínskeho povedomia cez sčítanie obyvateľstva v roku 2020 na Ukrajine a v
roku 2021 v členských štátoch EÚ, vrátane Slovenska. Práve to bude ideálny
priestor na prihlásenie sa k rusínskej národnosti. Počty Rusínov majú totiž
stúpajúcu tendenciu a tiež sa dokážu presadiť aj na celoslovenskej úrovni.
Pozitívnu propagáciu Rusínov prezentujú v masmédiách Michal Hudák či
Marián Čekovský, ktorí sú žiadanými umelcami v každej zábavnej televíznej
relácii. Do plejády spevákov hrdo hlásiacich sa k svojim rusínskym koreňom
patria Kristína, Ivan Tásler či Igor Timko. Rusínsky folklór v podaní Ondreja
Kandráča, Štefana Šteca, Rusínskeho tria, Ruthenie z Bratislavy či Poľany
z Jarabiny je ozdobou nie jedného festivalu či televíznej show. Preto je skutočne ideálny čas, aby sme túto pozitívnu vlnu využili a pomohli tak aj nášmu
mestu, obci, regiónu a rusínskemu národu pri najbližšom sčítaní obyvateľstva
v roku 2021.
V tejto súvislosti je vhodné spomenúť aj slová pravoslávneho otca duchovného, profesora Milana Gerku, ktorý počas svojho vystúpenia na XV. Svetovom
kongrese Rusínov, okrem iného, povedal: „Ak chceme kultúrne a duchovne
správne žiť, je potrebné chrániť svoju identitu a učiť mládež, aby poznala
kultúrne a duchovné korene svojho národa. Aby mladí ľudia rozumeli týmto
hodnotám, prijali ich, rozvíjali a hľadali možnosti, perspektívy svojho rozvoja
a duchovného rastu. Žijeme v spoločnej Európe. Život kladie za potrebu, aby
sme všetci, starší aj mladší, spoznávali aj cudzie kultúry. No je nutné, aby každý
človek dostatočne rozumel najprv svojej kultúre, a potom s láskou, no kriticky,
prijímal to, s čím sa v každodennom živote stretáva. Bez dobrého poznania a
lásky svojej identity človek v záplave informácií sa môže veľmi ľahko stratiť a
splynúť s konzumným davom. Ak nepozná svoju vlastnú kultúru, potom nemôže ani správne pochopiť a tešiť sa z poznatkov bohatstva iných národov. Taký
človek dostáva sa do labyrintu, v ktorom blúdi a nepozná ozajstnú hodnotu
vlastného života, ani života iných. Nech Boh žehná každému, kto pracuje na
poznávaní, prežívaní a rozvoji svojho národa a vlasti.“

Záverom treba dodať, že ďalší Svetový kongres Rusínov sa uskutoční
v Poľsku (на Лемковинї), pravdepodobne v Krynici a v medziobdobí ho
povedie Svetová rada Rusínov so
staronovým predsedom Štefanom
Ljavincom z Maďarska či jej členom
Martinom Karašom reprezentujúcim
Rusínsku obrodu na Slovensku.
XV. Svetový kongres Rusínov sa
mohol zrealizovať aj vďaka finančnej
podpore Fondu na podporu národnostných menšín, príspevku z rezervy
predsedu vlády SR Petra Pellegriniho
a predsedu PSK Milana Majerského.
Jozef Badida
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Okresný úrad Svidník vyhlásil výzvu na predkladanie projektov
financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku v roku 2020
Dňa 1. augusta 2019 zverejnil Okresný úrad Svidník (ďalej len
„OÚ SK“) na svojej webovej stránke výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho
príspevku v roku 2020 (ďalej len „výzva“).
Prioritnými oblasťami a opatreniami Akčného plánu rozvoja okresu Svidník
(ďalej len „AP“), v rámci ktorých môžu oprávnení predkladatelia predkladať
svoje projekty na rok 2020, sú:
Prioritná oblasť B. Podnikanie a viac pracovných miest:
B.1 Podpora podnikania v pôdohospodárstve a nadväzujúcich odvetviach
(podpora mladých, malých a stredných farmárov)
B.2 Podpora vzniku nových a existujúcich podnikateľských subjektov v priemysle, energetike, službách a cestovnom ruchu
B.3 Podpora vhodných lokalít pre investorov
B.4 Podpora subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej
zamestnanosti
B.5 Vytvorenie podmienok na podporu regionálnych produktov
Prioritná oblasť C. Vzdelávanie, flexibilita a kariéra:
C.2 Podpora rozvoja kvalifikácie reagujúcej na potreby trhu práce
Podrobnejšie informácie k jednotlivým prioritným oblastiam, opatreniam a
aktivitám sú dostupné v aktuálnej verzii Akčného plánu rozvoja okresu Svidník
v znení dodatku č. 2, ktorý je zverejnený na webovej stránke OÚ SK: www.
minv.sk/?akcny-plan-okresu-svidnik
Oprávnenými predkladateľmi projektov sú v zmysle Čl. I § 2 ods. 2 zákona č.
336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné subjekty (ďalej
len „žiadateľ“):
- subjekty územnej spolupráce - regionálna rozvojová agentúra, slovenská
časť euroregiónu, európske zoskupenie územnej spolupráce, občianske
združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
obec, vyšší územný celok,

- iné právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia.
Žiadateľ predkladá projekt na predpísanom formulári žiadosti o poskytnutie
regionálneho príspevku (ďalej len „žiadosť“) zverejnenom na webovej stránke
OÚ SK.
Úplne a správne vyplnený formulár žiadosti zasiela žiadateľ v lehote
uvedenej vo výzve:
- elektronicky podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom do elektronickej schránky okresného úradu s označením predmetu „Žiadosť o poskytnutie
regionálneho príspevku na rok 2020“ alebo prostredníctvom ústredného portálu
verejnej správy (www.slovensko.sk) ako všeobecné podanie; alebo
- prostredníctvom poštovej služby doporučene na adresu okresného úradu
uvedenú vo výzve s uvedením identifikátora „Výzva03“ na obálke alebo osobne do podateľne okresného úradu. V tomto prípade žiadateľ zároveň zašle
žiadosť v rovnakom termíne aj elektronickou poštou na adresu uvedenú vo
výzve okresného úradu. Pri doručení písomnej formy žiadosti poštou rozhoduje
dátum poštovej pečiatky na obálke.
Žiadosti je možné podávať v termíne od 1.8.2019 do 30.8.2019
(vrátane).
Žiadateľ má právo požiadať pri kompletizácii žiadosti o technickú podporu
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník (CPRROS, n.o.), ktoré
sídli vo Svidníku v budove Kina Dukla na Ul. Sov. hrdinov 354, vchod z boku
z ľavej strany z ulice Bardejovskej. Bližšie informácie o činnosti CPRROS,
n.o. a kontaktoch na zamestnancov nájdete na webovej stránke www.okressvidnik.sk
Zároveň informujeme subjekty o možnosti predkladať návrhy aktivít pre realizáciu opatrení Akčného plánu rozvoja okresu Svidník, ktoré nie sú financované
alebo spolufinancované z regionálneho príspevku a ktorých realizácia sa má
začať v roku 2020. Ide predovšetkým o systémové opatrenia dôležité pre rozvoj
okresu, pri ktorých je potrebná súčinnosť z úrovne vyššieho územného celku
alebo orgánu ústrednej štátnej správy. Návrhy aktivít sa taktiež predkladajú
na Okresný úrad Svidník v termíne 1.8.2019 - 30.8.2019, bližšie informácie
a odkaz na formulár nájdete vo výzve.
Doplňujúce informácie k výzve sa nachádzajú v samotnom dokumente výzvy,
vhodné je preštudovať si aj Akčný plán rozvoja okresu Svidník v aktuálnom
znení (v znení dodatku č. 2), Schému na podporu lokálnej zamestnanosti v
znení dodatku č. 1 (Schéma DM-14/2017), Schému minimálnej pomoci na
podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby (Schéma DM-7/2019). Všetky potrebné dokumenty sú zverejnené
na stránke OÚ SK: www.minv.sk/?akcny-plan-okresu-svidnik a na stránke
CPRROS, n.o.: http://www.okressvidnik.sk. Informácie o procese podávania
a registrácie jednotlivých žiadostí, ako aj o predkladaní návrhov aktivít na rok
2020, je možné získať u zamestnankyne organizačného odboru OÚ Svidník
Bc. Zuzany Adamčíkovej, tel.: 054 7863 135, email: zuzana.adamcikova2@
minv.sk
Autor: CPRROS, n.o.

Kto daroval krv?

V stredu 31. júla 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 18 bezpríspevkových darcov:
Martin Očipka (54), Matúš Očipka (prvodarca), Jozef Očipka (54), Ľubomír
Grešlik (32), Ján Fecenko (32), Jozef Mihaľ (11), Slavomír Kundrát (75),
Pavel Ducár (49), Ingrid Lukáčová (11), Anna Ivančová (12), Miroslav Znoj
(3), Kristína Štefancová (4), Slavomíra Štefancová (2), Tatiana Kseničová (8),
Mária Majdová (11), Miroslav Miga (40), Jozef Venglovič (23), Gabriel Bujdoš
(5).
V rámci Jarmočnej kvapky krvi v Stropkove 31. júla krv darovalo 29 bezpríspevkových darcov: Jozefína Olčáková (3), Jaroslav Madzin (57), Martin
Vanda (22), Alojz Sivák (2), Jana Lopatová (8), Marek Hurný (7), Katarina
Hurná (2), Štefan Bodnár (2), Marcel Sakara (45), Zuzana Rusnáková (17),
Peter Senaj (57), Beáta Sidorová (2), Marek Borovanský (4), Alexandra
Hurná (2), Klára Gombárová (23), Žanonyová (prvodarca), Zuzana Kočišová
(7), Frederika Vatehová (5), Dana Hudáková (prvodarca), Anna Gonosová
(2), Miroslav Fečko (16), Katarína Pšarová (2), Marián Prokopič (6), Anna
Baniková (4), Veronika Cinová (prvodarca), Ľuboš Kľocek, Jana Kľoceková
(2), Bibiána Kľoceková (4), Peter Novák (10).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku
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MANŽELSTVO UZAVRELI
Pavol Fülöp (Svidník) a Zuzana Olejárová (Nižná Jedľová), Šimon Adamečko
(Rakovčík) a Mgr. Simona Pavelčáková (Svidník), Matúš Kostik (Cernina) a
Alexandra Hojdová (Svidník), Ľubomír Gajdoš (Svidník) a Dana Štvrtecká
(Svidník), Ervín Kudlík (Košice) a Ľudmila Blašková (Mestisko), Kamil Litvák
(Svidník) a Emília Jesenská (Ladomirová).
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Anna Miľová (1920, Stropkov), Juraj Husár (1936, Turany nad Ondavou),
Monika Mihalcová (1972, Hrabovčík), Ján Majerčík (1936, Poprad - Spišská
Sobota), Cecília Sasaráková (1925, Svidník), Andrej Lechman (1940, Kračúnovce), Helena Cimborová (1928, Svidník), Michal Demeter (1950, Svidník),
Ján Hačník (1942, Bukovce), Michal Barilík (1938, Svidník), Ján Kočiš (1933,
Šandal), Milan Kováč (1951, Svidník), Miroslav Sakara (1960, Vislava), Ján
Mydla (1926, Svidník), Anna Markovičová (1932, Ladomirová), Ladislav Juhas
(1951, Giraltovce), Mária Lutášová (1934, Košice - Košická Nová Ves), Vladimír Čerevka (1935, Medzilaborce), Jozef Gajdoš (1952, Stropkov), Katarína
Maskaľová (1934, Svidník), Milan Jakab (1950, Stropkov), Viera Šafranová
(1956, Ladomirová), Jozef Demčák (1954, Svidník), Ján Maturkanič - Košut
(1931, Prešov), Viktor Čerevka (1937, Krásny Brod), Anna Antošová (1945,
Brusnica), Alžbeta Špaková (1938, Nižná Olšava).
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ХXVIII. ROČNÍK TURISTICKÉHO
POCHODU CHODNÍČKAMI
ALEXANDRA PAVLOVIČA
pod záštitou primátorky mesta Svidník
a starostu obce Šarišské Čierne
HLAVNÝ ORGANIZÁTOR: Regionálna rada
Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR vo Svidníku
SPOLUORGANIZÁTORI: Mesto Svidník
Obec Šarišské Čierne
SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku
Klub slovenských turistov BESKYD vo Svidníku
Regionálna rada Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR v Bardejove
POSLANIE POCHODU: Pochod je organizovaný ako prejav úcty
k národnému buditeľovi Alexandrovi Pavlovičovi
TERMÍN: 24. august 2019 (sobota)
TRASA: Svidník - Ostrý vrch - Čierna hora - Makovica - Krásna hora - Šarišské
Čierne - autobusom Svidník
DĹŽKA: 20 km 400 m
ZRAZ ÚČASTNÍKOV: 08.00 hod. pri pamätníku A. Pavloviča
pred Domom kultúry vo Svidníku
ÚČASTNÍCI: Každý, kto sa v stanovenom čase zaprezentuje
DOPRAVA: Zabezpečujú organizátori - Mesto Svidník
STRAVOVANIE A OBČERSTVENIE: Zabezpečujú organizátori v spolupráci
so starostami obcí Hrabovčík (Ostrý vrch), Rovné (Čierna hora), Cernina a
Kurimka (Makovica).
V Šarišskom Čiernom bude okrem pohostenia aj kultúrny program
k 200. výročiu narodenia Alexandra Pavloviča
INFORMÁCIE: RR ZRUSR vo Svidníku, Ľudmila Ražina, tel.: 0907 022 545
MsÚ vo Svidníku, Erika Červená, tel.: 0904 656 498
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: Pochod sa uskutoční aj za nepriaznivého
počasia
Každý sa pochodu zúčastňuje na vlastné riziko
Potrebná je vhodná turistická obuv a výstroj
Deti do 15 rokov len v sprievode dospelej zodpovednej osoby
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Zahraničná posila vo svidníckom extraligovom tíme
Na našich stránkach sme
už informovali, že svidnícky
extraligový volejbalový klub TJ
Slávia má generálneho manažéra. Je ním
odchovanec svidníckeho volejbalu Ľuboš
Macko, ktorý naposledy ako hráč pôsobil v
Maďarsku.
Medzi úlohy nového
generálneho manažéra
patrí aj zháňanie posíl pre
nadchádzajúcu extraligovú volejbalovú sezónu.
Prvou posilou je 22-ročný
rodák z poľského Strzyzowa Tomasz Bladziński. Je

to smečiar a mal by byť adekvátnou
náhradou za Lukasza Ciupu, ktorý si
po niekoľkých sezónach vo svidníckom
drese našiel iné zahraničné angažmá.

Tomasz Bladziński

OZNÁMENIE O VOĽNOM
PRACOVNOM MIESTE
ODBORNÉHO ZAMESTNANCA
ŠKOLSKÉHO ÚRADU
Mesto Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200/33,
089 01 Svidník,
konajúce Mgr. Marcelou Ivančovou,
primátorkou mesta
OZNAMUJE VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO
NA PRACOVNÚ POZÍCIU

odborný zamestnanec školského úradu
Zamestnávateľ: Mesto Svidník, Ul. sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Kvalifikačné predpoklady:
* ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, odborná a pedagogická
spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy,
* prvá atestácia (resp. I. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada v zmysle § 61
ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
* pedagogická prax najmenej päť rokov.
Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
* prax v riadiacej funkcii vítaná,
* bezúhonnosť,
* spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
* organizačné schopnosti,
* znalosť príslušnej legislatívy.
Zoznam požadovaných dokladov:
* žiadosť o účasť na výberovom konaní podpísaná uchádzačom,
* štruktúrovaný životopis,
* súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov,
* doklad o požadovanom stupni vzdelania,
* doklad potvrdzujúci požadovanú dĺžku pedagogickej praxe.
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte do 12. augusta 2019 v
uzavretej obálke s označením „Školský úrad - NEOTVÁRAŤ“ na adresu:
Mesto Svidník, Ul. sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník,
podateľňa č. d. 130.
Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku poštovej pečiatky,
alebo na pečiatke podateľne.
Termín a forma pohovoru budú prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, oznámené písomne.
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania : 1. september 2019.
Vo Svidníku, dňa 1. augusta 2019

Mgr. Marcela Ivančová, v. r.
primátorka mesta

O ďalších novinkách vo svidníckom
volejbalovom klube vás na našich
stránkach budeme pravidelne informovať. Pripomeňme, že vedenie TJ
Slávia Svidník na čele s prezidentom
Miroslavom Blanárom do súťaží v novej
sezóne prihlásilo všetky družstvá v klube a trénerom A tímu aj pre nastávajúcu

sezónu je Peter Tholt.

(ps)

NÁTERY STRIECH
0905 480 575

Podduklianske novinky

5. august 2019

Spravodajstvo / Šport

15

Zaujímavosti ohľadom bytovej výstavby v Prešovskom kraji
V roku 2018 bolo v Prešovskom kraji
dokončených spolu 1 873 bytov, z toho
73,5 % bytov v rodinných domoch.
Oproti predchádzajúcemu roku počet
dokončených bytov spolu v kraji vzrástol
o 18,8 %.
Podľa počtu izieb z celkového počtu
dokončených bytov v kraji bolo 35,9
% štvorizbových bytov, 23,3 % päť a
viacizbových, 20,6 % trojizbových, 16,2
% dvojizbových a 4 % tvorili jednoizbové
byty a garsónky. Z územného hľadiska
bolo najviac dokončených bytov v okresoch Prešov (675 bytov), Poprad (364
bytov), Bardejov (185 bytov), Kežmarok
(132 bytov) a v okrese Sabinov (127

bytov).
Priemerná obytná plocha dokončeného
bytu v kraji dosiahla 74 m2, v porovnaní
s rokom 2017 bol evidovaný pokles
obytnej plochy o 2,4 m2 v priemere na
jeden byt. Podľa veľkosti izieb sa dokončili jednoizbové byty, resp. garsónky
s obytnou plochou v priemere 24,1 m2,
dvojizbové 35 m2, trojizbové 66,2 m2,
štvorizbové 81,6 m2 a päť a viac izbové
byty sa dokončili s priemernou obytnou
plochou 104,8 m2.
Priemerná podlahová plocha na jeden
byt bola 124,1 m2, o 8,6 m2 menej ako v
predchádzajúcom roku.
Podľa druhu vlastníctva bolo dokonče-

ných 1 833 bytov (97,9 %) v súkromnom
tuzemskom vlastníctve, vo vlastníctve
územnej samosprávy 37 bytov (2 %),
v družstevnom vlastníctve 2 byty a vo
vlastníctve združení politických strán,
cirkví 1 byt.
V roku 2018 sa v kraji začalo s výstavbou 2 283 bytov, z toho 1 826 bytov, t. j.
80 % v rodinných domoch. Z územného
hľadiska sa byty začali stavať prevažne
v okresoch Prešov (728 bytov), Poprad
(417 bytov), Kežmarok (253 bytov),
Sabinov (164), Bardejov (159 bytov),
Vranov nad Topľou (156 bytov) a Stará
Ľubovňa (128 bytov).
Ku koncu roka 2018 bolo na území kraja

rozostavaných 8 272 bytov, z toho 81,1
% v rodinných domoch. V porovnaní s
predchádzajúcim rokom rozostavanosť
bytov vzrástla o 3,6 %. Z územného hľadiska bolo najviac rozostavaných bytov v
okresoch Prešov (2 157 bytov), Poprad
(1 380 bytov), Kežmarok (1 065 bytov),
Sabinov (710 bytov), Vranov nad Topľou
(570 bytov) a Stará Ľubovňa (544).
Na počte dokončených bytov v Slovenskej republike sa Prešovský kraj podieľal
9,8 %, na celkovej rozostavanosti bytov
mal podiel 10,6 %.
Mária Trybulová,
Štatistický úrad SR Pracovisko v Prešove

Medziokresné futbalové súťaže
Sitníky - Miňovce 4:0 (4:0)
Góly: Jozef Kovalčík, Marián Durkač
3, ŽK: 0
Lúčka - Chotča 2:0 (1:0)
1. kolo nového súťažného ročníka sa
ukazuje, že v súťaži 6. ligy sú celky
skoro vyrovnané. No v dnešnom zápase
stálo šťastie na domácej strane, keď

po peknej kombinačnej hre, na dotyk,
domáci dvakrát skórovali. Hostia zahrali
pekný futbal, no nemali toľko šťastia. Vo
veľmi slušnom zápase a dobre zvládnutom rozhodcovskou trojicou, body
ostali doma.
Góly: Samuel Talian, Stanislav Smetanka

ŽK: 0 - Samuel Gombár, Michal Bujdoš,
Martin Cviklík
Breznica - Lomné 2:0
nedohrané
Jarmok, ale hlavne výsledok z pred týždňa, bol príčinou toho, že hostia nastúpili
iba siedmi a len čakali kedy padnú prvé
góly a v 25. min. 1. polčasu zišli z ihriska

III. liga / MFK Snina - 1. FK Svidník 1:2 (0:2)
Po bezgólovej remíze v úvodnej kole novej sezóny na ihrisku
v Spišskej Novej Vsi mali treťoligoví svidnícki futbalisti počas
týždňa voľno. Na programe síce boli stretnutia 2. kola, no Stropkovčania požiadali o preloženie derby zápasu so Svidníkom na
21. augusta.
Riadiaci orgán súťaže im vyhovel, a
tak hráči 1. FK Svidníka mali voľno a
v uplynulú nedeľu nastúpili na stretnutie 3. kola
v Snine proti domácim
futbalistom.
V meste pod Vihorlatom
sa futbalistom spod Dukly
darilo. V 18. minúte sa
strelecky presadil Tokar
a Svidníčania viedli. Keď

o desať minút neskôr pridal Tokar aj
druhý gól, zdalo sa, že zápas bude
v jasnej réžii hostí. Opak bol
však pravdou. Domáci futbalisti
pridali na dôraze a zápas ešte
zdramatizovali. Do polčasu
sa im znížiť skóre zápasu
nepodarilo, no gólový zápis
zaznamenali krátko po zmene
strán. V 47. minúte z pokutového kopu znížili na rozdiel gólu.

V ďalšom priebehu hry mali gólové
šance domáci i hostia, no z gólu sa
už napokon neradoval nikto. Svidnícki
futbalisti svoje jednogólové vedenie
v Snine uhájili a dá sa povedať, že
zaslúžene získali cenné tri body.
Zostava Svidníka: Mikluš - Ducár,
Kiseľa, Bialončík, Zapotocký, Kuhajdík, Eliáš (65. Kevin Peter Čekan),
Adrián Hricov (52. Maslov), Tokar,
Čabala, Lukáš Hricov (90. Paňko).
Najbližšie sa svidnícki futbalisti predstavia na domácej pôde. V nedeľu 11.
augusta od 16.30 hod. budú ich súperom na svidníckom futbalovom štadióne hráči FK Družstevník Plavnica.
(pn)

kvôli údajnému zraneniu hráčov.
Góly: Martin Staško 2, ŽK: 0
Radoma - Bukovce 5:0 (2:0)
Góly: Jaroslav Hubáč, Maroš Labuda,
Jakub Matkobiš 3
ŽK: 0 - Patrik Špak
Tisinec - Kuková 4:0 (2:0)
Tisinec potvrdil úlohu favorita. Skvelé 4
góly zaznamenal nestarnúci Čepa.
Góly: Čepa 4
Rovné - Kalnište
hostia nepricestovali
Stročín - Mestisko
zápas odložený
Tabuľka
1. Radoma
1 1 0 0 5:0 3
2. Sitníky
1 1 0 0 4:0 3
3. Tisinec
1 1 0 0 4:0 3
4. Lúčka
1 1 0 0 2:0 3
5. Breznica
1 1 0 0 2:0 3
6. Rovné
0 0 0 0 0:0 0
7. Kalnište
0 0 0 0 0:0 0
8. Stročín
0 0 0 0 0:0 0
9. Mestisko
0 0 0 0 0:0 0
10. Chotča
1 0 0 1 0:2 0
11. Lomné
1 0 0 1 0:2 0
12. Miňovce 1 0 0 1 0:4 0
13. Kuková
1 0 0 1 0:4 0
14. Bukovce 1 0 0 1 0:5 0

Úradná správa č. 3 zo dňa 1. augusta 2019
SEKRETARIÁT:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačivá OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že im v ISSF bola vystavená zberná faktúra
za mesiac júl, ktorá je splatná do 12.8.2019 (pondelok).
Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí
o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a
dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie
týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie
žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze:
https://www.futbalsfz.sk/section/3734
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 1. kola Pohára predsedu OOFZ
Pozýva zástupcov postupujúcich klubov v Pohári predsedu OOFZ - Ladomirová, Sitníky, Breznica, Radoma, Lúčka, Rovné, Kalnište - na vyžrebovanie 2.
kola, ktoré sa uskutoční 8.8.2019 o 16.00 hod. na sekretariáte OOFZ
Schválila žiadosť TJ Družstevník Lomné o odohratie domácich stretnutí 6. ligy
DOUBLE STAR BET v sobotu v UHČ, poplatok 10,- EUR
Rozpis súťaží OOFZ Svidník 2019/2020 je na internetovej stránke: www.
svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

KR a DZ:
2. kolo 6. liga DOUBLE STAR BET - 11.8.2018 o 16.30 hod.:
Mestisko - Kalnište (A. Špak, Makarová - Šafranko), Kuková - Rovné (Ľ.
Suchanič, Dovičák - Vaško), Bukovce - Tisinec (Duháň, Rapač, Gombár - Feč),
Lomné - Radoma (Fečo, Zápotocký, Michalko - Burcák) - hrá sa v sobotu
10.8.2019 o 16.30 hod., Chotča - Breznica (Gonos, Sidorová, Kapa - Kaščák),
Miňovce - Lúčka (Suchanič, Mačuga, Čonka - Fiľarský), Stročín - Sitníky
(Korba, Šugár, Ličko - Mackanin).
DK OOFZ:
Trestá hráča FK Breznica - Lukáš Medvec - 1181854 - DO pozastavením
výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne v Pohári predsedu
OOFZ 2. kolo dňa 29.8.2019, podľa DP čl. 37/3, poplatok 10,- EUR
Trestá hráča FK Kuková - Matúš Fedor - 1201446 - DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne 1. kolo 6. ligy OOFZ
od 1.8.2019, podľa DP čl. 37/3, poplatok 10,- EUR
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo
8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE:
5. augusta: lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
6. augusta: lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch autobusovej stanice)
7. augusta: lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
8. augusta: lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
9. augusta: lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149)
10. augusta: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
11. augusta: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA:
10. a 11. augusta: MUDr. P. Breznoščák - ZŠ 8. mája 640/39 vo Svidníku.
Tel.: 054/752 46 55.
Stomatologické pohotovostné služby sú v sobotu od 8.00 do 12.00 hod., v
nedeľu a počas sviatkov od 9.00 do 11.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR:
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti:
054/786 05 38.

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL
Svidník: Pondelok: 18.00 hod., Utorok: 18.00 hod., Streda: 6.30, 18.00
hod.,
Štvrtok: 6.30, 18.00 hod. (po sv. omši adorácia), Piatok: 6.30,
18.00 (za účasti detí), Sobota: 8.00 hod., Domov dôchodcov 15.30 hod.,
Nemocnica 16.30 hod., Nedeľa: 8.00, 10.30, 18.00 hod., Mestisko: Streda: 16.30 hod., Piatok: 16.30 hod., Nedeľa: 9.15 hod. Rozpis sv. omší
nájdete aj na internetovej stránke www.svidnik.rimkat.sk
PRAVOSLÁVNY CHRÁM
Nedeľnú večerňu slúži ten duchovný, ktorý má sv. liturgiu o 10.00
hod. Počas týždňa: pondelok, utorok - sv. liturgia o 6.00 hod., Večerňa
o 17.00 - slúži prot. Pajkoš, streda, štvrtok, piatok, sobota - sv. liturgia
o 6.00, Večerňa o 17.00 - slúži prot. Ján Sovič. Vo sviatky cez týždeň:
sv. liturgia o 6.00 - prot. Ján Pajkoš, Utreňa o 8.00, sv. liturgia o 9.30 prot. Ján Sovič.
GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - MESTO
Pondelok 5. augusta: 6.30 hod.: † Ján, Mária, František, 18.00 hod.:
† Jozef, 18.45 hod.: večiereň sviatku, Utorok 6. augusta: PREMENENIE
PÁNA, 6.30 hod.: * Pavol s rod., 12.00 hod.: * Peter, Darina, 18.00 hod.:
* o. Ján s rod., 18.45 hod.: moleben k pb, Streda 7. augusta: 6.30 hod.:
† Michal, Michal, Anna, 7.15 hod.: 3. čas, 18.00 hod.: † Anna, 18.45
hod.: Ježišová modlitba, Štvrtok 8. augusta: 6.30 hod.: Kláštor sestier
Baziliánok, 12.00 hod.: † Jozef, 17.15 hod.: Ruženec za závislých, 18.00
hod.: † Jozef, 20.00 hod.: tichá adorácia, korunka k BM, Prvý piatok 9.
august: SV. APOŠTOL MATEJ, 6.30 hod.: * Eva s rod., 7.30 hod.: moleben
k bs so zasvätením, 18.00 hod.: † Michal, Helena, Anna, Michal, 19.00
hod.: moleben k bs so zasvätením, Fatimská sobota 10. august: 7.00
hod.: sv. ruženec + moleben k pb so zasvätením, 8.00 hod.: † za duše v
očistci, 18.00 hod.: liturgia v neo spoločenstve, 9.Nedeľa po zsd., hlas.
8, 11. augusta: 7.00 hod.: Svätý ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * Za farské
spoločenstvo sl., 10.30 hod.: * Michal, Mária csl., 14.30 hod.: večiereň
+ korunka k bm, 18.00 hod.: * Anna sl.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Pondelok 5.8.: 18:00 + Peter, Helena, Ján, Anna, Utorok 6.8.: 18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Soľankovú, Streda 7.8.: 18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Sebastiána, Danu a Vincenta, Štvrtok 8.8.: 7:00 + Karol K., Nedeľa 11.8.: 9:00 Za farnosť; 14:00 modlitba
ružencov.
SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej ulici
2042 vo Svidníku: Štvrtok 8. augusta o 18.00 hod.: Náš kresťanský život
a služba: - 2.Timotejovi 1-4 kap., - Boh nám nedal ducha zbabelosti, - 2.
Timotejovi 2:23. - Ako odmietame “bláznivé a nerozumné otázky“?, - Čo
som sa z čítania Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?, o 19. hod.:
Zborové štúdium Biblie: Vyučuj jednoducho a vhodné otázky, Nedeľa 11.
augusta o 9.30 hod.: Verejná biblická prednáška: Dôveruj v Jehovovu
záchrannú moc, Hlavné myšlienky: - Všetci ľudia potrebujú Jehovovu
záchrannú moc, - Prejavy Jehovovej záchrannej moci v minulosti, - Ježiš
Kristus je Jehovovým prostriedkom záchrany, - Rozpoznať Jehovovu
záchrannú moc v našom živote dnes, - Jehova čoskoro prejaví svoju
záchrannú moc.

o d 5 . a u g u s t a 2 019
AMFTOVÁ, Diana:
Pavúčik Zlatúšik.
Narodeninová oslava.
Bratislava, Ikar 2019. nestr.
Pavúčik Zlatúšik je celý vzrušený, pretože oslavuje narodeniny! Sieť si vyzdobil
kvietkami a všetci prišli: strýko Dlhonôžka,
teta Smejka a aj ostatní kamaráti. A keby
len to! Z ďalekej Afriky pricestovala teta
Tarantula, aby sa na Zlatúšikovej oslave
postarala o niekoľko prekvapení.

HOFFMAN, Dustin (8.8.1937-)
Americký filmový herec Dustin Hoffman sa narodil 8.8.1937 v Los Angeles
Kalifornia. Slávu získal zo dňa na deň úlohou eroticky neskúseného dvadsaťročného mladíka zvedeného skúsenou zrelou ženou (Tiger ušiel). Úlohou
bezdomovca v Polnočnom kovbojovi nadviazal na prvý úspech. Stal sa jedným z najpopulárnejších charakterových hercov amerického filmu. Hoffman
je perfekcionista, dokáže zahrať úlohy rôznorodých žánrov, ako sú westerny,
thrillery, melodrámy a komédie. V 80. rokoch sa vrátil späť na divadelnú scénu,
kde pôvodne začínal. Na Broodwayi hral v Smrti obchodného cestujúceho, v
Londýne v Kupcovi benátskom. Za brilantné stvárnenie autistu vo filme Rain
Man získal druhého Oscara. Jeho ďalšími filmami sú Motýľ, Lenny, Neúplatní,
Smrť obchodného cestujúceho, Dick Tracy, Billy Bathgate, Outbreak, American Buffalo, a i.

PÁRAL, Vladimír (10. 8. 1932-)
Český prozaik a satirik. Jeden z najúspešnejších súčasných českých spisovateľov. Narodil sa v Prahe. V Brne absolvoval gymnázium, kde v roku
1950 zmaturoval. V roku 1954 získal titul inžinier chémie. Pracoval v Ústave
vedecko-technických a ekonomických informácií. Písať začal v roku 1962
pre krajský denník Průboj, bola to prvotina na pokračovanie Šesť pekelných
nocí (ktorú napísal pod pseudonymom Jan Laban), potom nasledovali viaceré
romány. V roku 1967 sa stal spisovateľom z povolania. Napísal novelu Veľtrh
splnených prianí, romány Milenci a vrahovia, Profesionálna žena, Mladý muž
a biela veľryba, sci-fi romány Romeo a Julia 2300, Pokušenie A-ZZ, Vojna s
mnohozvieraťom a iné.

- Karol, poď k tabuli, už piaty raz ťa volám a nepočuješ ma,
- prísne hovorí učiteľka.
- Neviem, čo z teba bude, keď vyrastieš.
- Čašník, - ozve sa zo zadných lavíc.
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých
Okresné centrum Slovenského
zväzu telesne postihnutých
vo Svidníku
srdečne pozýva svojich členov
na oslavu
Medzinárodného dňa invalidov,
ktorá sa uskutoční 13. augusta 2019
na ŽABE (amfiteátri) vo Svidníku, so začiatkom o 10. hodine.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Ladislav Suchytra, predseda ZO a OC SZTP vo Svidníku
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Čo premieta Kino Dukla?
SLNOVRAT
Piatok 9. augusta o 20. hodine

Slávnosť sa môže začať.
Réžia: Ari Aster • Hrajú: Florence Pugh, Will Poulter, Jack Reynor, William
Jackson Harper, Julia Ragnarsson, Björn Andrésen, Anna Åström, Henrik
Norlén, Liv Mjönes, Louise Peterhoff, Ellora Torchia, Gunnel Fred, Isabelle
Grill, Anki Larsson, Lars Väringer, Mats Blomgren, Vilhelm Blomgren, Tove
Skeidsvoll, Anders Beckman, Rebecka Johnston
Vizionársky režisér Ari
Aster (Prekliate dedičstvo) prichádza s ďalším hrôzou nasiaknutým
príbehom, v ktorom sa
tentoraz temnota ukáže
už za bieleho dňa.
Dani a Christian sú mladý
americký pár, v ktorom to
začína škrípať.
Po tragickej udalosti v Daninej rodine ich zblíži smútok a Dani sa rozhodne, že sa pridá k Christianovi
a jeho kamarátom, mieriacim na výlet, aký sa odohrá len raz za život - do
odľahlej švédskej dediny na festival letného slnovratu.
To, čo sa začne letnou pohodou v odľahlej krajine zaliatej slnkom, naberie
nečakaný spád, keď dedinčania pozvú svojich hostí, aby sa zúčastnili slávnosti.
Raj na zemi sa začne meniť na čoraz hrozivejšie peklo.
130 minút, Žáner: Horor, Dráma, vstupné: 5 eur

RÝCHLO A ZBESILO: HOBBS A SHAW
Sobota 10. augusta o 20. hodine
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Čo spája Hobbsa a elegantného britského zabijaka Shawa? Jeden všetkého
schopný gauner, ktorého by sami bez vzájomnej spolupráce nedokázali zastaviť. Dwayne Johnson a Jason Statham vyvádzajú v akčnej jazde, ktorá je
zase o niečo rýchlejšia a zbesilejšia.
Hrajú: Dwayne Johnson, Jason Statham,
Vanessa Kirby, Idris Elba, Eiza González,
Eddie Marsan, Joe Anoa'i, Teresa Mahoney, Stephanie Vogt, Eliana Sua, Amar
Adatia, Daniel Eghan, Antonio Mancino,
Stella Stocker • Réžia: David Leitch •
Scenár: Chris Morgan
Keď sa títo dvaja postavili prvýkrát tvárou
v tvár vo filme Rýchlo a zbesilo 7, bola z
toho nenávisť na prvý pohľad. Predĺžená
ruka spravodlivosti Luke Hobbs (Dwayne
Johnson) a zbehnutý agent britskej tajnej
služby Deckard Shaw (Jason Statham)
boli proti svojej vôli nakoniec donútení
spolupracovať a napriek nekonečnej
averzii sa im to celkom podarilo. Aj preto
by ich nemalo zaskočiť, že dostali spoločnú zákazku, nájsť a zneškodniť tajnú
britskú agentku, ktorá údajne zbehla do
nepriateľského tábora. Shaw má v tejto
operácii celkom jasnú motiváciu, pretože ich spoločným cieľom je jeho mladšia
sestra Hattie (Vanessa Kirby). Povedané slovami klasika, všetko je však úplne
inak, čo Hobbs aj Shaw zistia hneď potom, ako ju nájdu. Hattie sa totiž na
vlastnú päsť pokúsila zastaviť istého pána Brixtona (Idris Elba), ktorý usiluje
o vyhladenie polovici ľudstva, a zobrala mu niečo, čo k tomu súrne potrebuje.
A pretože Brixton má materiálnu a prekvapivo aj fyzickú prevahu, musí vziať
Hobbs aj Shaw nohy na plecia. Naháňačka vedie cez upršaný Londýn, rádioaktivitou zamorené okolie Černobylu až na Hobbsovu rodnú Samou v Polynézii.
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Avšak ani tu nie sú pred niektorými ľuďmi v bezpečí. Napriek tomu, že Hobbs
a Shaw tvoria samostatný príbeh, ktorý na predchádzajúce diely ságy Rýchlo
a zbesilo bezprostredne nenadväzuje, kontinuita je zachovaná minimálne v
podobe architekta celej série Chrisa Morgana, ktorý napísal scenár. O réžiu
scén s prívlastkom „nezabudnuteľné“, sa postaral režisér David Leitch, režisér
pokračovania Deadpoola a prvého Johna Wicka.
136 minút, akčný film, slovenské titulky, vstupné: 5 eur

TOY STORY 4: PRÍBEH HRAČIEK
Nedeľa 11. augusta o 16. hodine

Réžia: Josh Cooley • Hrajú: Tom Hanks, Patricia Arquette, Tim Allen,
Joan Cusack, Laurie Metcalf, Annie Potts, Bonnie Hunt, John Ratzenberger,
Wallace Shawn, Jodi Benson,
Don Rickles, Blake Clark, Alec
Medlock, Fred Tatasciore, Estelle Harris, Keanu Reeves.
Hračkársky kovboj Woody si
bol vždy istý zmyslom svojho
života. Vedel, že na prvom
mieste je dávať pozor na
dieťa, či už to bol chlapček
Andy alebo dievčatko Bonnie. Problém však nastane,
keď si Bonnie v škôlke vlastnoručne vyrobí Vidlíka - figúrku z plastovej vidličky.
Ostatné hračky ho doma radostne privítajú, Vidlík je však vydesený a tvrdošijne
trvá na tom, že patrí medzi odpadky. Woodyho čaká neľahká úloha presvedčiť
ho o opaku. Navyše sa rodina vyberie na výlet a našej partii hračiek hrozí
rozdelenie, možno dokonca navždy…
100 minút, Rodinný, animovaný, komédia, dobrodružný,
vstupné: 5 eur

LOLI PARADIČKA
Nedeľa 11. augusta o 20. hodine

VÝCHOD, LÁSKA, PEŇEŽI.
Hrajú: Kamila Mitrášová, Michal Iľkanin, Michal Soltész, Kveta Stražanová
• Réžia: Richard Staviarsky, Víťo Staviarsky
Romantická komédia o láske dvoch „nešťastníkov“ z východného Slovenska.
Smiešno-smutný príbeh o nádeji a trpkosti života. Keď sa Milan, jarmočný
predavač cukroviniek, dozvie, že Veronka mu ukradla dva turecké medy,
pretože bola hladná, zľutuje sa nad ňou a kúpi jej obed. Veronka sa chce
Milanovi odvďačiť a ponúkne sa mu za predavačku do stánku. Medzi oboma
to zaiskrí a po búrlivej noci v lacnej ubytovni na okraji mesta sa do seba zaľúbia a začnú si plánovať spoločný život. Veronke pritom neprekáža, že Milan
nemá nohu. Milanovi zasa neprekáža, že Veronka je Rómka. Prijme však
takúto „nekonvenčnú“ dvojicu aj spoločnosť? Podarí sa Milanovi a Veronke
obhájiť svoju lásku?
Romantický, komédia, 89 minút, vstupné: 5 eur

Letné filmové noci s FK POK
A dýchajte pokojne
Streda 7. augusta o 20.30 hod.
v exteriéroch POS

Okraj islandského poloostrova Reykjanes.
Dve ženy, ktorých osudy sa na krátku chvíľu
vďaka nepredvídateľným okolnostiam pretnú. Medzi islandskou slobodnou matkou a
africkou ženou žiadajúcou o azyl sa vytvorí
intímne puto a obe začnú spoločne bojovať
za to, aby sa ich životy vrátili na tú správnu
cestu.
Réžia: Ísold Uggadóttir, žáner: dráma,
Island / Švédsko, 2018, 100 min, MP: 15+,
vstup: 3 €/s preukazom FK: 2 €
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