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  Pre živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby 
(SZČO) bol 8. august každoročne termínom, ku ktorému prvý raz 
platili poistné na základe príjmov za predošlý rok. 

  Sociálna poisťovňa pripomína, že živnostníci a ostatné SZČO 
s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania dostanú 
zo Sociálnej poisťovne oznámenie (listovou zásielkou, ale kto 
má zriadenú e-schránku, tak prostredníctvom nej) o poistnom 
až v októbri, presnejšie do 21. októbra 2019. 

Poistné v novej výške 

  Ide o tie SZČO, ktoré nemali predĺženú lehotu na odovzdanie daňového 
priznania, čiže odovzdali ho v riadnom termíne (ku koncu marca) a Sociálna 
poisťovňa im na základe neho v termíne do 22. júla oznámila novú výšku 
poistného. Ak si doteraz informáciu zo Sociálnej poisťovne neskontrolovali 
(zaslanú listom alebo do e-chránky), je najvyšší čas, aby tak urobili a ak sa 
im zmenila výška poistného, aby si upravili platobný príkaz v banke. Termín 
splatnosti poistného v novej výške bol do 8. augusta 2019. Poistné na sociálne 
poistenie potom platia pravidelne vždy k 8. dňu v mesiaci (za predošlý mesiac) 
až do zmeny v budúcom roku.
  Sociálna poisťovňa posielala oznámenia takmer 180 tisíc živnostníkom. V 
prípade 24 tisíc SZČO od júla vznikla odvodová povinnosť, u zhruba 10 tisíc 
zanikla a u zvyšných asi 140 tisíc sa výška odvodov zmenila. Najnižšie, mini-
málne povinné poistné zostáva (od januára 2019) vo výške 158,11 eur. 

(pn)

Živnostníci s odkladom daňového priznania 
dostanú oznámenie o poistnom až v októbri

  Nemusí ich teda znepokojovať, ak v júli nedostali žiadnu informáciu zo Soci-
álnej poisťovne. Osobám, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového 
priznania za rok 2018, sa prehodnocuje vznik, zánik povinného poistenia 
alebo výška poistného až k 1. októbru 2019. Poistné potom prvý raz zaplatia 
za mesiac október so splatnosťou do 8. novembra 2019.
  Živnostníkom, ktorí odovzdali daňové priznanie v riadnom termíne, Sociálna 
poisťovňa zaslala všetky potrebné informácie o novej výške poistného (listom 
alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú) do 22. júla tohto roku. Poistné v 
novej výške sú povinní prvý raz zaplatiť do 8. augusta 2019. V prípade otázok 
ohľadom oznámenej výšky poistného alebo ak má SZČO pocit, že mal dostať 
oznámenie a nedostal, treba sa informovať v príslušnej pobočke Sociálnej 
poisťovne alebo telefonicky v Informačno-poradenskom centre Sociálnej 
poisťovne (tel. čísla sú zverejnené na webovej stránke www.socpoist.sk). 

(pn)

  Len s pár desiatkami eur namiesto riadnej výplaty a odstupného 
skončili poslední zamestnanci odevnej spoločnosti. Taliansky 
majiteľ presunul výrobu zo Svidníka do fabriky v Srbsku.

Odborári sa obrátili aj na inšpektorát práce a políciu

  Do posledného júlového dňa ženy a muži v spomínanej spoločnosti čakali 
na to, či im dohodnuté mzdy a odstupné majiteľ vyplatí. 
„Zistili sme, že na účet nám prišlo po 215 eur každému 
jednému. To je myslím, že iba životné minimum nám 
poslali,“ spomenula prepustená šička. „My odhadujeme, 
že ten dlh je okolo dvestotisíc eur. To jest mzdy plus 
odstupné, ktoré mal vyplatiť zamestnancom,“ informoval 
člen Rady OZ KOVO Jozef Balica. „Doplatok výplaty 
za mesiac jún bude zaplatený 29. augusta tohto roku a 
odstupné sa bude realizovať v mesačných splátkach. 
Budem sa snažiť uhrádzať ich v maximálnej možnej výš-
ke,“ takto znelo stanovisko spoločnosti I.C.A. Svidník. 
  Odborári sa najnovšie obrátili aj na inšpektorát práce 
a políciu. „Dnes podávam podnet na inšpektorát práce, 
aby riešil ten s problém s nevyplatením miezd a odstup-
ného, ďalej máme spracovaný podnet na kriminálnu 
políciu pre podozrenie zo spáchania trestného činu 
nevyplatenia mzdy, takisto pripravujeme predžalobnú 
výzvu, ktorá bude pred samotnou žalobou na súd,“ 
skonštatoval v utorok uplynulý týždeň Jozef Balica. In-
špektorát práce už avizoval kontrolu. Firme môže uložiť 
pokutu, no vymáhať mzdové nároky zamestnancov 
nedokáže. Odborári uplynulý týždeň upozornili i na to, 

že taliansky podnikateľ nielenže nevyplatil zamestnancov odevnej spoločnosti, 
ale na rováši má toho omnoho viac. „Okolo 90-tisíc Sociálnej poisťovni a 
neviem ešte aké,“ doplnil Jozef Balica. 
  Výrobu pánskej konfekcie zo Svidníka Taliani presunuli na Balkán. Odišli 
kvôli lacnejšej pracovnej sile. Dnes už bývalí zamestnanci i odborári majú 

obavy, že sa podnikateľ u nás zbaví všetkého ma-
jetku a bez svojich peňazí ostanú nielen oni, ale i 
štát. „So spoločnosťou I.C.A. sr.o. Svidník nemáme 
dobré skúsenosti. V minulosti sme riešili ich dlhy 
vymáhaním viacerými spôsobmi, vrátane trestného 
oznámenia.
  V roku 2018 a 2019 sme vymohli dlh vo výške 100 
tisíc eur, z neho zostalo neuhradených 286 eur. V 
rokoch 2011 a 2012 sme prostredníctvom trestných 
oznámení vymohli sumu cca 170 tisíc eur. Všetky tie-
to dlhy boli zo strany Sociálnej poisťovne od dlžníka, 
fi rmy I.C.A Svidník vymožené. Momentálne má fi rma 
nezaplatené odvody vo výške 90 tisíc eur a v súčas-
nosti pristupujeme k vymáhaniu tejto čiastky. Doteraz 
sme tak urobiť nemohli, pre prebiehajúce termíny, 
ktoré z hľadiska zákona musíme dodržať a až po ich 
uplynutí môžeme pohľadávku predpísať ako dlh a 
následne vymáhať. Takže Sociálna poisťovňa voči 
uvedenej fi rme koná a konala, tak ako jej to umožňu-
je zákon a pri vymáhané dlžnej čiastky bola doteraz 
vždy úspešná,“ uzavrel hovorca Sociálnej poisťovne 
Peter Višváder.                                                 (pn)Člen Rady OZ KOVO Jozef Balica
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  Každý týždeň jeden uhynutý bocian na stožiaroch vysokého 
napätia. V týchto dňoch sa začínajú zgrupovať a podobných 
prípadov môže pribúdať. Pred odletom do teplých krajín bociany 
zvyknú doplatiť na neopatrnosť, ale i na ľudské chyby. 

Uhynuté bociany na stožiaroch vysokého napätia

  Bociany pri Svidníku uhynuli po tom, čo dosadli na vedenie vysokého napätia. 
„Chýbajú v krajine vyvýšené stromy, hlavne v obciach, kde by mohli bociany 
na vyvýšených miestach oddychovať. Potrebujú pre oddych stanovištia, na 
ktorých nie sú rušené,“ určil ako príčinu koordinátor  monitoringu a ochrany 
bociana bieleho Miroslav Fulín. 
  Ochranár takto poukazuje aj na ľudské činy, keď rúbeme čoraz viac stromov. 
Ako chyba sa ukazuje i teraz, keď sa bociany začínajú pripravovať na odlet. 
„Staršie sa v podstate teraz sústreďujú do určitých skupín a zbierajú veľa ener-
gie na odlet,“ doplnil ochranár Kamil Soóš. „Hľadajú si svoje miesta, aby mohli 
proste vidieť na diaľku, aby sa proste sústreďovali,“ doplnil Miroslav Fulín. 
„Hľadajú potravu, teraz, keď sa kosí tráva, tak hneď po nej rôzne hlodavce, 
myši, všelijaké chlisty, všelijaký hmyz,“ doplnil ochranár Kamil Soóš. 
  Miroslav Fulín, koordinátor monitoringu a ochrany bociana bieleho, upozor-
nil aj na ďalšiu príčinu, prečo bociany končia na stĺpoch vedenia. „Na tých 
miestach, kde sa ich zhromaždí viac, snažia sa zaujať čo najvyššie postavenie 
v tom kŕdli, aby si vytvorili istú dominanciu, hierarchiu, a takými sú v krajine 
často iba stĺpy 22 kW vedenia.“
  Takýchto prípadov, keď bociany uhynú na stĺpoch vysokého napätia je 
každoročne mnoho. A to i napriek tomu, že elektrárne robia rôzne opatrenia. 
„Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) vynakladá ročne značné fi nančné 
prostriedky do ekologizácie elektrických vedení na vymedzenom distribučnom 
území, čo je celé východné Slovensko a časť Banskobystrického kraja. Vďaka 
týmto opatreniam sa darí minimalizovať nepriaznivé dopady ľudskej činnosti 
(elektrina patrí dnes medzi najnákladnejšie životné štandardy) na prírodu. 
Opatrenia sa týkajú aj ochrany vtáctva. 
  VSD spolupracuje s ochranárskymi združeniami a na odporúčanie ochranárov 
aplikuje bezpečnostné a odkloňovacie prvky na vedenie. Zároveň fi nančne 
podporuje mapovanie vedení v kritických oblastiach, kde je najvyššia prav-
depodobnosť kolízie, alebo v minulosti už spoločnosť podporila dobudovanie 
Rehabilitačnej stanice v Rozhanovciach, kde sa zranené vtáctvo zotavuje a 
pripravuje na návrat do prírody. 
  Bezpečnostné a odkloňovacie prvky - Ide jednak o špeciálne prvky, ktoré 
majú vtáctvo odkloniť a ochrániť ich pred nárazom do elektrického vedenia. 
VSD využíva pri ošetrení stĺpov ochranami komplexný systém, ktorého sú-
časťou sú ekochráničky. 
  Čo sa týka bocianov hniezdiacich na stĺpoch elektrického vedenia, VSD 
spolupracuje na ich preložení so Štátnou ochranou prírody SR a dotknutými 
samosprávami pričom ročne preloží desiatky hniezd. Aj v okrese Svidník sme 
riešili prekládky viacerých bocianích hniezd. Taktiež v tomto roku sú plánované 
prekládky bocianích hniezd, nielen v okrese Svidník. 
  VSD nevedie štatistiky týkajúce sa úhynov vtáctva, podrobnejšie informácie 
vie poskytnúť Štátna ochrana prírody SR. Môžeme povedať, že aj vďaka 

aktivitám VSD sú vtáčie územia východného Slovenska pre živú prírodu 
bezpečnejšie,“ informovala Andrea Danihelová, hovorkyňa Východosloven-
skej distribučnej.
  Spoluprácu s elektrárňami chvália aj ochranári. Privítali by však, ak by bolo 
možné nové vzdušné vedenia ukladať do zeme. Elektrárne podotýkajú, že roč-
ne preložia desiatky bocianích hniezd. Spolu s ochranármi i samosprávami. 
Zabrániť takémuto úhynu bocianov na stožiaroch vysokého napätia sa teda 
úplne nedá. Riziko sa však dá eliminovať a ochranármi s elektrikármi sa ho 
preto snažia v maximálnej možnej miere eliminovať.                                (si) 

  Na planéte Zem žije viac ako 160 tisíc párov bocianov bielych. Slovensko 
poskytuje domov necelému percentu z tohto počtu. Význam našej populácie 
však spočíva v tom, že sa nachádza v centre ťahových ciest. Z tohto centra 
sú prirodzeným spôsobom neustále dopĺňané hniezdne páry v ostatných 
krajinách. 

Koľko bocianov žije na Slovensku?
  V súčasnosti registrujeme okolo 1 785 hniezdnych stavieb (hniezda, ktoré 
si postavili bociany aj hniezdne podložky, ktoré postavili ľudia). Bociany u 
nás každoročne obsadia asi 1 350 hniezd. V roku 2001 sme zaznamenali 
hniezdenie bocianov v 948 obciach. 

Sú ich hniezda v bezpečí?
  Snáď každý, koho sa opýtate či by chcel mať hniezdo bociana v blízkosti 
svojho obydlia odpovie áno, ale... Keby s tým nebolo spojené znečistenie, 
ktoré hniezdenie sprevádza. Preto ľudia chcú pri opravách striech a komínov 
hniezda bocianov dostať preč. Pôvodné hniezdo často zhodia bez toho, aby 
preň vytvorili náhradné miesto.
  Pred 50 rokmi si začali bociany stavať hniezda na stĺpoch elektrického ve-
denia. Stáva sa že do takých hniezd prerazí elektrický prúd a usmrtí mláďatá. 
Nebezpečenstvo hrozí aj pri vylietavaní mláďat. Pri nácviku mávania krídlami 

Koľko bocianov žije na svete? a nadskakovaní môžu sa nechtiac ocitnúť mimo hniezda. Priamy kontakt s 
vodičmi im spôsobí ťažké poranenia končiace smrťou. Navyše tieto hniezda 
spôsobujú poruchy v rozvode elektrickej energie. To je ďalší dôvod, prečo 
ich ľudia zhadzujú.
  Pri stavbe hniezd bociany použijú neraz aj igelit a umelé špagáty, ktorými je 
naša príroda doslova zaplavená. Igelit v hniezdnej výstelke zadržiava vodu. 
Takto sa môžu vajíčka alebo maličké bociany podchladiť. Do plastových špa-
gátov sa im zapletávajú nohy. Pri rýchlom raste mláďat sa špagát uťahuje, 
zarezáva až spôsobí odumretie končatiny.

Ubúdajú aj bociany?
  Vieme, že v roku 1934 hniezdilo na našom území 2 219 párov. V roku 1984 
už ich počet klesol na 1 018 párov. Príčinou bol úbytok potravy aj vhodných 
hniezdnych možností. Spôsobila ho intenzívna poľnohospodárska činnosť, 
vysušovanie mokradí, zmena v urbanizme obcí, chemizácia a spriemyselňo-
vanie krajiny. Človek sa domnieval, že ovládnutím zákonov prírody dospeje 
ľudstvo k blahobytu. Opak je však pravdou. Vďaka úsiliu ochranárov sa na 
konci 20. storočia podarilo počet bocianov u nás stabilizovať na približne 1 
350 párov. Príkladom úbytku bociana v Európe sú Dánsko alebo Holandsko, 
kde prežíva už len niekoľko kusov bocianov, bez šance zvýšiť stav svojej 
populácie prirodzenou cestou. 

 (zdroj: www.bociany.sk) 
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Inzercia

   Cudzokrajné húsenice požierajúce kríky krušpánu opäť na scéne. Ten-
toraz v regióne, kde o nich doteraz poriadne nepočuli. Okrasné kríky ľudia 
vo Svidníku vo veľkom vykopávajú, no odborníčka varuje a tvrdí: húseníc 
sa takto nezbavíte. 

Cudzokrajné húsenice požierajú kríky krušpánu 

  Svidníčan Marián Kurilec a jeho syn Do-
minik si s cudzokrajnými húsenicami užili 
svoje. Ostal po nich neupravený vstup do 
dvora. „Buxus som mal na jednej i na 
druhej strane pri vstupe do dvora, aj v 
záhrade, no neostalo nič,“ skonštatoval 
Marián, ktorého doplnil syn Dominik. „Bol 
tu krásny buxus vyše desať rokov, no a 

prišli takéto červíky zelené, skončilo to 
všetko, tak sme to museli vyrezať. Mu-
seli sme buxus odstrániť aj s koreňmi a 
škoda, lebo to bolo krásne.“ Vo viacerých 
dvoroch rodinných domov napríklad i vo 
Svidníku je večne zelený buxus teraz 
úplne zničený. „Začalo to zvnútra žrať a 
postupne začalo odumiera,“ poznamenal 
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Svidníčan Marián Kurilec. „Boli to 
takéto drobnučké, trojcentimetrové 
húseničky a zožrali to všetko za 
dva - tri dni,“ dodal Svidníčan Andrej 
Murín Uram. Vykopať krušpán alebo 
buxus, ako ho ľudovo nazývajú, nie 

je vôbec jednoduché. „Má to veľmi 
veľké a silné korene. Pomôže len 
krompáč a poriadna sila,“ povedal 
Marián Kurilec, ktorého syn Dominik 
kontroloval buxus u susedov. „Už je 
tých húseníc pomenej, lebo ten bu-
xus už vyschol úplne. Už to akoby 
vyžrali, tak už sa sťahujú na iné, 
kde ešte je zelené.“ A presne na to 
upozorňuje aj odborníčka. Mária Be-
režná zo svidnickej predajne ovocia, 
zeleniny a záhradkárskych potrieb 
upozorňuje, že vykopávať krušpán, 
keď ho napadnú maličké húsenice, 

nemusíte. Samozrejme, vtedy, ak sú 
korene zdravé. „Keď už vyschne aj 
ten koreň, tak je jasné, že už vám 
neožije, ale vy tú húsenicu zničíte 
a tým pádom sa už nepresunie 
inde.“ Zabrániť rozširovaniu húseníc 

dokážete podľa Márie Berežnej len 
postrekom. Inak sa ich nezbavíte. „Tá 
húsenica zdospeleje, premení sa 
na motýľa a potom môže sa stať, že 
on si nájde iný objekt, kde sa usídli 
a kde bude robiť problém,“ zdôraz-
nila Mária Berežná, ktorá hovorí o 
hotovej invázii vijačky krušpánovej. 
Takto sa húsenica napádajúca buxus 
volá. Pred desiatimi rokmi o takýchto 
škodcoch ani len netušila. Pripisuje 
ich na vrub otvoreného trhu. „S dovo-
zom zeleniny, drevenými paletami, 
drevenými krabicami, v ktorých 

Cudzokrajné húsenice požierajú kríky krušpánu 

sa dováža ovocie či zelenina, tak 
sme si doviezli aj tých škodcov,“ 
skonštatovala Mária Berežná a zdô-
raznila, že jediným riešením je teraz 
chemický postrek. „Väčšinou potom 

treba postrek zopakovať, následne 
na to je potrebné aj prihnojiť ten 
buxus. Najvhodnejšie je vápenité 
hnojivo,“ uzavrela Mária Berežná. 

(ps)

   V štatistickom registri organizácií Prešovského kraja bolo ku 
koncu roka 2018 zaregistrovaných 21 151 aktívnych podnikov 
a 51 053 aktívnych fyzických osôb - podnikateľov, kde patria 
živnostníci, osoby so slobodným povolaním a samostatne 
hospodáriaci roľníci. Medziročné porovnanie predstavuje u 
podnikov nárast o 6,1 % a u fyzických osôb nárast o 0,6 %.

   Podiel podnikov so sídlom v 
Prešovskom kraji predstavoval 9,2 
% z celkového počtu podnikov v 
SR. Fyzické osoby - podnikatelia 
pôsobiace v kraji tvorili 15,5 % 
z celkového počtu podnikateľov 
v SR.
   Najviac podnikov v kraji (6 269) 
bolo registrovaných v okrese Pre-
šov, v okresoch Poprad pôsobilo 3 
688, Bardejov 2 293 a Humenné 
1 432 podnikov.
   Podľa právnej formy podnikov 
najpočetnejš iu skupinu tvor i l i 
obchodné spoločnosti, z ktorých 
98,4 % boli spoločnosti s ručením 
obmedzeným a 1,4 % tvorili akci-
ové spoločnosti. 
   Podľa druhu vlastníctva 99,6 % 
podnikov bolo v súkromnom vlast-
níctve, zvyšné boli vo verejnom 

sektore.  Zahraničnú kapitálovú 
účasť malo 1 207 (5,7 %) podnikov 
a medzinárodné vlastníctvo malo 
419 (2 %) podnikov so sídlom na 
území kraja.
   Podľa odvetvia ekonomickej 
činnosti najviac 19,5 % podnikov 
podnikalo v obchodnej činnosti. 
V priemysle vyvíjalo činnosť 14,2 
% a v stavebníctve 13,6 % pod-
nikov. V odborných, vedeckých a 
technických činnostiach podnikalo 
11,2 % podnikov, v poľnohospo-
dárstve, lesníctve a rybolove 6,7 
%, v ostatných činnostiach  34,8 
% podnikov.
   Z hľadiska veľkostnej štruktúry 
podnikov najpočetnejšiu skupinu 
(95,6 %) tvorili malé podniky s 
poč tom zamestnancov do 19. 
Stredné podniky predstavovali 4,1 

% a veľkých podnikov, s počtom 
zamestnancov 250 a viac, bolo v 
Prešovskom kraji 56, t. j. 0,3 %.
   Z celkového počtu 51 053 súk-
romne podnikajúcich fyzických 
osôb - podnikateľov bolo v kraji 
45 961 živnostníkov (90 %). V slo-
bodných povolaniach podnikalo 2 
728 osôb (5,3 %) a samostatne 
hospodáriacich roľníkov (SHR) 
bolo 467 (1 %). V kombinovanej 
právnej forme živnostník a slo-
bodné povolanie podnikalo 1 201 
podnikateľov (2,3 %) a  živnostník 
a SHR podnikalo 696 podnikate-
ľov (1,4 %). 
   Pod ľa odvetvove j  š t ruk tú -

ry najviac živnostníkov v kraj i 
podnikalo v stavebníctve (32,6 
%). V priemysle podnikalo 19,4 
%, v obchodnej  č innost i  15,4 
% a v odborných, vedeckých a  
technických činnostiach 7,7  %, 
v ostatných činnostiach 24,9 % 
živnostníkov.
   Od tejto štruktúry sa odlišovali 
okresy Medzi laborce, Snina a 
Vranov nad Topľou, kde prevlá-
dala u živnostníkov priemyselná 
výroba.

Daniela Tkáčová, 
Štatistický úrad SR - 

pracovisko ŠÚ SR 
v Prešove   

Podnikateľské aktivity v Prešovskom kraji z pohľadu štatistikov

Svidníčan Andrej Murín Uram kontroluje, ako 
mu po postreku buxus postupne ožíva

Dominik Kurilec vykopuje zničený buxus, 
ktorý napadli cudzokrajné húsenice
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  Viacerí študenti letný čas a čas prázdniny využívajú na brigá-
dy. Zatiaľ čo niektorí zostanú doma na Slovensku, poniektorí 
majú viac odvahy, obujú si „túlavé čižmy“ a vyberú sa na druhú 
stranu zemegule.   

Svidníčanka Bianka Guzyová za zúčastňuje programu Work&Travel v Amerike
Leto trávi aj nakrúcaním vlogov o dievčati z malého mesta za veľkou mlákou 

  Svidníčanka Bianka Guzyová má 21 rokov a je študentkou. Od septembra, 3. 
ročníka masmediálnych štúdií na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
Zhruba 3 roky sa vo voľnom čase venuje blogovaniu, prevažne o móde a pár 
dní dozadu sa rozhodla pustiť, okrem písania, obliekania a fotenia na blog aj 
do nakrúcania videí na Youtube. „Tento nápad som v hlave držala už dlhšie, 
no s príchodom nového roka a mojim rozhodnutím zúčastniť sa programu 
Work&Travel v Amerike, toto leto, som si povedala: „teraz je ten správny 
čas“ a začala som s nakrúcaním vlogov. Chcem sprostredkovať ľuďom život 
za veľkou mlákou, ktorý mám možnosť zažívať 3 mesiace a uvidíme, ako to 
pôjde ďalej. Nie som tu len na prázdninách a nevychutnávam si (zatiaľ) ani 
krásy US. 
  Pracujem, ako bežný Američan, zarábam peniažky a od septembra si ich 
budem vychutnávať plnými dúškami v podobe cestovania, spoznávania a 
objavovania nových miest v US. Chcem ukázať ľuďom bežný život mladého 
dievčaťa z malého mesta, ktoré dostalo možnosť zažiť niečo nové,“ ozrejmila 
Bianka Guzyová. 

AKTUÁLNE BÝVA V OREGONE 
  Amerika zvykne mávať aj prívlastok krajina neobmedzených možností. Ako to 
vidí Bianka? „Ameriku som mala stále zafi xovanú ako dokonalý svet z fi lmov a 
seriálov, ktorý, keď sa mi podarí vidieť, budem nadšená a na zozname miest 
ktoré chcem počas života vidieť si budem môcť odškrtnúť značnú časť „must 
see“ destinácií. Po tomto lete to zrejme tak aj bude. Spoznávanie západného 
pobrežia Ameriky, Kalifornie, národných parkov a New Yorku bude v septembri 
odmenou za dva mesiace práce. Momentálne bývame v krásnom plážovom 
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Svidníčanka Bianka Guzyová za zúčastňuje programu Work&Travel v Amerike

dome v meste Seaside, v štáte Oregon, kde je príroda a okolica neskutočne 
nádherná, no v porovnaní s veľkými mestami je tu ruch omnoho menší. Zatiaľ 
som toho veľa, z tej „pravej“ Ameriky, nevidela, čiže je mi ťažko paušalizovať, 
ale aj napriek tomu som si stihla všimnúť nesmierne veľa odlišností, v porov-
naní so Slovenskom. Viem, že porovnávam neporovnateľné, ale Amerika je, 
rozhodne, krajinou neobmedzených možností,“ doplnila Bianka Guzyová a 
nezabudla spomenúť nejaký ten príklad. „Ak o tretej ráno zatúžite po modrých 
nohaviciach, dostanete ich v 5 rôznych 
odtieňoch. Dá sa tu nájsť a robiť naozaj 
čokoľvek a kedykoľvek.
  Najviac ma na tom všetkom bavia 
ľudia a domáci. Sú neskutočne priateľ-
skí, milí, ochotní a ohľaduplní. Vlastne, 
ani neviem aké iné superlatívy na nich 
použiť, ale je to naozaj tak. Aj napriek 
tomu, že som tu len niečo cez mesiac 
som mala možnosť spoznať fantastic-
kých ľudí. Prvé dni, sme s kamarátka-
mi, s ktorými tu trávim leto, len híkali 
a ochkali nad toľkou priateľskosťou. 
Spočiatku sa nám to zdalo ako pre-
tvárka, ale Američania takí naozaj sú. 
Zjavne to o niečom svedčí, v porovnaní 
so slovenskou mentalitou a ľuďmi... 
Finalizovať a bilancovať budem však 
vedieť až na konci výletu, no zatiaľ som 
tu spokojná.“ 

VLASTNÝ BLOG 
 Táto mladá Svidníčanka má na 
webe vlastný blog. Zaujímavé čítanie 
z bežného života i zo sveta módy. 
Nedalo nám nespýtať sa, či ho zasýti 
informáciami o americkom živote. „Čo 
sa týka blogu, určite budem pridávať 
aj príspevky z Ameriky, len mám pocit, 

že sa do toho vrhnem až koncom septembra, po príchode domov. Ako som 
písala vyššie, zatiaľ tu len pracujeme, čiže sa nič zaujímavé nedeje a voľného 
času mám veľmi málo. Cestovateľské zážitky, fotky a videá nazbieram až v 
septembri a po príchode domov sa môžete tešiť sa záplavu obsahu.“

KAMARÁTKA S MÓDOU  
  Ako sme už spomenuli Bianka Guzyová sa venuje aj móde. Aké je jej vide-
nie módy za veľkou mlákou? „Ja a móda sme odjakživa kamaráti. Od mala 

Leto trávi aj nakrúcaním vlogov o dievčati z malého mesta za veľkou mlákou 

ma mamka parádila a babke som 
kradla lodičky na opätku a cupitala v 
nich po byte. Je to pre mňa hra, kde 
neexistujú žiadne pravidlá. Veľmi ma 
baví kombinovanie oblečenia, ladenie 
a samotný styling. Nepovažujem sa 
za žiadneho módneho guru, ikonu, 
stylistku, ani nič viac. Som len veľký 
módny nadšenec a svoje hobby som 
sa rozhodla zvizualizovať v podobe 
blogu, kde môžem postovať vlastné 
outfity podľa môjho gusta. Robím 
len to, čo ma baví a teší ma, že tým 
môžem inšpirovať aj iných. A ak sa 
to občas spredmetní aj do nejakého 
zárobku, či oblečenia zadarmo, je to 
len plus. V USA je to taká všehochuť. 
Nemám úplne pocit, že by tu ľudia 
mali úplne iný vkus, ako doma. Skôr 
neriešia. Je síce pravdou, že si potr-
pia na kvalitné, drahé oblečenie a sú 
omnoho viac odvážnejší, neboja sa 
kombinovať farby, vzory, materiály, 
no až tak markantný rozdiel zatiaľ 
nebádať. Každopádne, teším sa na 
september a som veľmi zvedavá 
na NY módu, keďže predpokladám, 
že práve tam to bude mať ten pravý 
americký šmrnc,“ uzavrela Bianka 
Guzyová. 
 (ks, foto: archív Bianka Guzyová)
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Kto daroval krv? 
  V stredu 7. augusta 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie 
svidníckej nemocnice darovať krv 33 bezpríspevkových darcov: 
Peter Novotňák (72), Jozef Gogoľ (23), Ondrej Babjak (19),  Peter Bari la 
(20), Peter Božík (64), Radoslav Šafranko (30), Štefan Šafranko (7), Maroš 
Červeňák (48), Miroslav Burjak (30), Kristína Gonosová  (3), Zuzana Konárová 
(10), Ivana Gimová (2), Ľuboslav Čakurda (32), Alojz Servanský (33), Andrea 
Paligová (11), Martina Dirbasová (29), Kamila Jackaninová (3), Ľuboš Jackanin 
(26), Róbert Potoma (26), Dana Jaroščáková (28), Milan Varjan (66), Peter 
Bochnovič (44), Ladislav Harakaľ (14), Igor Tabiš (51), Radka Vargová (4), 
Jaroslav Kapa (45), Stanislav Čabala (33), Marián Vatraľ (32), Milan Haňak 
(prvodarca), Daniel Michrina (3), Monika Šotiková (37), Anna Terezová (5), 
Kevin Kurej (8). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

   Mesto Svidník prehralo súdny spor s podnikateľom Viliamom 
Čechom z Prešova. Podnikateľ žiadal od mesta uhradiť faktúru 
za nepredvídané práce naviac pri výstavbe bytového domu B6 
na Karpatskej ulici vo Svidníku. 

   Pripomeňme, že ide o spor vlečúci 
sa niekoľko rokov. Napokon však 
padol verdikt súdu. „Mesto Svidník 

je povinné zaplatiť žalobcovi Ing. 
Viliamovi Čechovi pohľadávku v 
sume 189 945,84 eur s 5% úrokom 

z omeškania a súdnym poplat-
kom. Spolu ide o sumu približne 
vo výške 225 000 eur,“ informoval 
nás prednosta Mestského úradu vo 
Svidníku Miroslav Novák. Predmetom 
sporu bola nezaplatená faktúra za 
terénne úpravy a spevnené plochy v 
už spomínanej výške 189 945,84 eur. 
Rozsudok je právoplatný a vykonateľ-
ný. „Aby sa mesto vyhlo prípadnej 
exekúcii, zaplatiť musí. Súd svoje 
rozhodnutie odôvodnil uznaním 
dlhu zo strany bývalého primá-
tora mesta Ing. Jána Holodňáka, 
prevzatím stavby, prijatím spornej 
faktúry do účtovníctva a schvále-
ním uznesenia mestského zastu-
piteľstva o investičnom zámere v 
roku 2014. Prevzatie stavby bolo 
vykonané bez námietok a sporov 
o spôsobe vykonania prác alebo 
výške ceny. Tieto skutočnosti po-
stavili mesto v štádiu dokazovania 
do dôkaznej núdze,“ opísal situáciu 
mestský prednosta Miroslav Novák. V 

tejto súvislosti odvolací súd dáva pod-
ľa neho do pozornosti skutočnosť, že 
na základe uzavretej kúpnej zmluvy 
došlo ku väčšinovému plneniu zo stra-
ny mesta. „V súčasnosti rokujeme 
o spôsobe a termíne zaplatenia,“ 
podotkol Miroslav Novák a nás zaují-
malo, či nebolo vhodnejšie, aby mesto 
v tomto súdnom spore zastupovala 
externá, renomovaná právnická fi rma. 
Miroslav Novák, ktorý pôsobí nielen 
ako mestský prednosta, ale aj mest-
ský právnik, k tomu povedal: „Otázka 
o zastupovaní mesta v spore spô-
sobom externého zastupovania 
by mala byť adresovaná bývalému 
primátorovi. Súdne konanie a 
podanie odvolania prebiehalo vo 
funkčnom období p. Holodňáka. 
Je dôvodné si myslieť, že uznaním 
dlhu primátorom Holodňákom, 
nebol z jeho strany záujem o iný 
výsledok sporu, než o ten, ktorý je 
teraz právoplatný,“ uzavrel Miroslav 
Novák.                                       (ps) 

Mesto musí platiť - spor s podnikateľom Čechom Svidník prehral! 

Mesto Svidník defi nitívne prehralo súdny spor s  podnikateľom 
Viliamom Čechom z Prešova (na fotografi i nižšie). Mestský pred-
nosta Miroslav Novák (na fotografi i hore) otvorene ukazuje prstom 

na bývalého primátora Jána Holodňáka (na fotografi i vpravo)
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  Ťahákmi tohtoročného Bardejovského jarmoku od štvrtka 22. 
augusta do nedele 25. augusta 2019 budú kultúrne podujatia. 
Vo štvrtok vystúpia Kollárovci, Košický Big Band, Hrdza a Ka-
tarzia. V piatok bude rockový festival Bardrock, predstavia sa 
Metropolis, Hex, Ravenclaw. V sobotu zažiaria Sima, Majself, 
Dominika Mirgová a Kali. V nedeľu o 20.30 hod. to rozprúdi 
hlavná hviezda Lucie Bílá, pred ňou ešte vystúpia Riverstone, 
Buranowski a ďalší.

Najnavštevovanejšie podujatie severovýchodu Slovenska vás očakáva i s parným vlakom
Príďte sa zabaviť na Bardejovský jarmok, vystúpia Lucie Bílá, Hex, Kali...

  Počas štyroch dní sa v Bardejove na ploche 4800 m2 predstavia na tradič-
nom Bardejovskom jarmoku trhovníci s rôznym spotrebným tovarom, nebudú 
chýbať pohostinské stánky s gurmánskymi špecialitami a nápojmi. Remeselníci 
sa so svojimi výrobkami predstavia v „Uličke remesiel“ a priľahlé ulice v centre 
mesta zaplnia aj zábavné atrakcie a lunaparky. Pre návštevníkov jarmoku je pri-
pravené množstvo sprievodných podujatí. Neoddeliteľnou súčasťou výročného 
jarmoku je bohatý kultúrny program všetkých hudobných žánrov - vystúpenia 
folklórnych súborov, hudobných kapiel, domácich a zahraničných umeleckých 
telies. Hlavným organizátorom tohto výnimočného obchodno-spoločenského 
a kultúrneho podujatia je mesto Bardejov.
  Riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ - Bardejov 
Radomír Jančošek k tomu hovorí: „V tomto roku sa koná už 668. historický roč-
ník tohto podujatia, ktorý je zároveň 48. novodobým Bardejovským jarmokom. 
Ide o najvýznamnejšie podujatie v oblasti cestovného ruchu, zábavy, kultúry 
i komercie na severovýchodnom Slovensku. Vlani tu bolo na zabratej ploche 
8600 m2 spolu umiestnených 503 stánkov,  z toho 82 s občerstvením. Tento 
rok sa očakáva podobná účasť. Bardejovský jarmok je fenomén, aký nemá 
na Slovensku obdobu. Radničné námestie i uličky starobylého najkrajšieho 
historického mesta na Slovensku opäť ožijú netradičným ruchom obchodníkov, 
remeselníkov a návštevníkov.“ 
  Dodáva, že trhovníci budú ponúkať spotrebný tovar, občerstvenie a gur-
mánske špeciality. Nebudú chýbať ani  tradičné ľudovoumelecké remeslá s 
ukážkami tvorby a výroby v atraktívnej „Uličke remesiel“ na Radničnom ná-
mestí a množstvo zábavných atrakcií a lunaparkov, autosalón pred Športovou 
halou, či detský jarmok v sobotu v Promenádnom parku. V piatok je súčasťou 
programu i obľúbený rockový festival BARDROCK. 
  Príjmy z jarmoku do rozpočtu mesta Bardejov dosiahli v posledných troch  
rokoch viac ako 100 000 eur ročne. Pokoj, verejný poriadok a dopravnú dis-
ciplínu počas neho zabezpečujú v úzkej súčinnosti príslušníci MsP Bardejov 
a Okresného riaditeľstva PZ Bardejov. Vlani bolo počas jarmoku nasadených 
48 príslušníkov mestskej polície a 69 policajtov OR PZ Bardejov. 
Rozlúčkový parný vlak z Košíc do Bardejova
  Aj tento rok bude v sobotu 24.8.2019 premávať z Košíc do Bardejova a 
späť na jarmok historický vlak. Tentoraz to bude nostalgický vlak zložený z 
historických vagónov a potiahne ho unikátny takmer 100 ročný parný rušeň 
Ventilovka, pre ktorý to bude rozlúčková jazda na Slovensku. Pre železničných 

a turistických fajnšmekrov bude pripravená aj mimoriadna ponuka - jazdy s 
parnou lokomotívou po bardejovskej vlečke až k budove bývalého závodu JAS, 
čo je skutočne veľká vzácnosť, lebo po týchto koľajniciach nikdy parný vlak 
neprešiel. Vlak z hlavnej železničnej stanice v Košiciach odchádza v sobotu  
24. augusta ráno o 8:15 hod. a z Prešova o 9:30 hod. Spiatočný odchod z 
Bardejova je naplánovaný na 15:40 hod.                                                 (pn) 

  Festival tradičnej kultúry a Folklórny deň v obci Stročín boli venované tradičnej 
slovenskej kultúre, kultúre národnostných menšín a prilákali do kultúrneho 
areálu obce Stročín 3. augusta 2019 mnoho milovníkov tradičného folklóru.

Stročín žil folklórom   Bohatý program priniesol mnoho zaujímavých účinkujúcich. Všetci prítomní 
si mohli počas uplynulého víkendu užiť naozaj profesionálne a krásne vystú-
penia spevákov, muzikantov či tanečníkov a zároveň si mohli pochutnať aj na 
dobrom guláši či domácej mačanke. Takéto podujatia, kde sa ľudia navzájom 
stretávajú spájajú obec.
   Preto dúfame, že podobné podujatia budeme mať možnosť zorganizovať aj 
v najbližšej budúcnosti. Festival tradičnej kultúry a Folklórny deň v obci Stročín 
sme realizovali s fi nančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných 
menšín a Prešovského samosprávneho kraja. 
Veľké poďakovanie vyjadrujeme našim sponzorom, ktorí nás neodmietli ale 
naopak, pomohli nám pri zrealizovaní oboch festivalov. 
  Ďakujeme konkrétne fi rme Agiss, s.r.o., fi rme B&G interiér, fi rme H.K.K. 
mont, s.r.o., Michalovi Gondekovi, Jozefovi Slimákovi, Petrovi Pilipovi, Jánovi 
Hirčkovi, Slavomírovi Drimákovi, Milošovi Šotikovi, Poľovníckemu združeniu 
Osie, Jánovi Hicovi ale i Milanovi Šimičekovi. Už teraz sa tešíme sa na ďalší 
ročník folklórnych slávností v obci Stročín.

Tibor Sluťak, starosta obce Stročín
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   V organizovanom cestovnom ruchu v roku 2018 poskytovalo 
služby 81 cestovných kancelárií, cestovných agentúr a fyzických 
osôb so sídlom v Prešovskom kraji. Počtom subjektov podni-
kajúcich v uvedenej oblasti sa Prešovský kraj podieľal 9,9 % na 
celoslovenskom počte (818). 

Najžiadanejšia destinácia návštevníkov z Prešovského kraja je Chorvátsko

  V rámci aktívneho cestovného ruchu (pricestovanie zahraničných návštev-
níkov) využilo služby cestovných kancelárií a agentúr na Slovensku 387 834 
cudzincov priemerným dĺžkou pobytu 1,5 dňa. Najviac pricestovaných zo 
zahraničia bolo Austrálčanov (63 029 návštevníkov) s priemernou dobou po-
bytu 1,0  dňa, za nimi nasledovali Nemci (62 982 návštevníkov) s priemernou 
dobou pobytu 1,4 dňa.  

  V Prešovskom kraji služby cestovných kancelárií a agentúr využilo spolu 8 
336 cudzincov, s priemernou dĺžkou pobytu 4,7 dňa. Z pricestovaných bolo 
najviac Čechov v počte 5 102 s dĺžkou pobytu 4,0 dňa, Ukrajincov v počte 1 
265 s dĺžkou pobytu na Slovensku 5,7 dňa, ďalej bolo 894 Rakúšanov s dĺžkou 
pobytu 3,6 dňa a 306 návštevníkov bolo z Poľska s dĺžkou pobytu 6,6 dňa. 
Najdlhšiu dobu pobytu mal návštevník z Kataru, ktorý pobudol na Slovensku 
až 18 pobytových dní.
  Prostredníctvom cestovných kancelárií a agentúr v Prešovskom kraji vy-
cestovalo na dovolenkové pobyty do cudziny (pasívny cestovný ruch) 14 579 
občanov, s priemernou dobou pobytu 6,1 dňa. Podľa počtu vycestovaných 
občanov aj  roku 2018 najžiadanejšou destináciou bolo Chorvátsko,  ktoré 
navštívilo spolu 6 451 dovolenkárov s dĺžkou pobytu 8,3 dňa. V poradí druhou 
najžiadanejšou destináciou bolo Taliansko, kam vycestovalo 2 391Slovákov s 
dĺžkou trvania pobytu 6,5 dňa. Ďalšou v poradí bolo Poľsko, kam vycestovalo 1 
975 návštevníkov s priemernou dĺžkou pobytu 1,6 dňa a štvrtou bolo Maďarsko 
s 1 515 vycestovanými Slovákmi s dobou pobytu 2,4 dňa. 
  V domácom cestovnom ruchu si pobyty zabezpečilo cez cestovné kancelárie 
a agentúry so sídlom v Prešovskom kraji 7 417 osôb (10,8 % z celosloven-
ského počtu) s priemernou dĺžkou pobytu 4,2 dní. Spolu za celé Slovensko to 
predstavovalo 68 842 osôb s priemernou dĺžkou pobytu 5,1 dňa. 
Celkový objem tržieb za služby spojené s organizovaním turistických a po-
bytových zájazdov vrátane provízneho predaja, predaja cestovných lístkov, 
prepravné, sprievodcovské, informačné a ostatné služby v minulom roku za 
Slovenskú republiku dosiahol hodnotu 752,1 mil. eur. Tržby v Prešovskom 
kraji dosiahli hodnotu 17,0 mil. eur, v tom podiel tržieb z aktívneho cestovné-
ho ruchu predstavoval 4,1 mil. eur, pasívneho cestovného ruchu 9,1 mil. eur 
a domáceho cestovného ruchu 3,8 mil. eur. Subjekty podnikajúce v oblasti 
organizovaného cestovného ruchu v rámci kraja najvyššie tržby za služby 
dosiahli v okresoch Prešov (5,7 mil. eur) Bardejov (4,4 mil. eur), Poprad (3,3 
mil. eur) a Sabinov (1,6 mil. eur).

Marta Tureková, Štatistický úrad SR, pracovisko Prešov 

  Dôchodcovia, ktorých dôchodok podlieha exekúcii, už v týchto 
dňoch dostali od Sociálnej poisťovne písomnú informáciu o 
zmenách exekučnej zrážky. 

Zmena životného minima sa dotkla 34 530 exekvovaných dôchodcov
Oznámenia už dostali

  Sociálna poisťovňa im zaslala 34 530 listových oznámení o prepočte zrážok 
z dôvodu zmeny výšky životného minima od 1. júla 2019. Je to o tisíc listo-
vých zásielok menej ako minulý rok, keď bolo odoslaných 35 530 takýchto 
oznámení.
  Ako už Sociálna poisťovňa informovala, od 1. júla 2019 sa zmenila výš-
ka životného minima z 205,07 eura na 210,20 eura mesačne, na základe 
čoho sa od augusta 
upravila aj výška po-
beraného dôchodku 
tým dôchodcom, ktorí 
majú nariadené exe-
kučné zrážky. Keďže 
sa zmenilo životné 
minimum, zmenila sa 
aj minimálna výška 
dôchodku, ktorá musí 
dôchodcovi po vyko-
naní exekučnej zrážky 
zostať.
  Minimum, ktoré musí 
dôchodcovi s exekúciou ostať, je 100 % sumy životného minima, teda 210,20 
eura mesačne. Základná suma pre každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje 
výživné, je 50 % sumy životného minima, teda od júla je to 105,10 eura me-
sačne. Osobitne je stanovená základná suma vtedy, ak je pohľadávkou, v 
prospech ktorej sa zrážky vykonávajú, výživné na maloleté dieťa.
  V písomnom oznámení od Sociálnej poisťovne dostali dotknutí dôchodcovia 
aj informáciu o dátume, od ktorého prvýkrát dostanú dôchodok vyplatený vo 

  Najčastejšími ochoreniami, ktoré v prvom polroku 2019 viedli k uznaniu inva-
lidity s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %, boli nádorové 
ochorenia. Pri 2 703 novouznaných invaliditách bolo až 1 394 z nich práve z 
dôvodu nádorových ochorení (51,6 %), pričom pri mužoch dosahoval podiel 
42,5 % a pri ženách až 63,1 % - čiže dva z troch novouznaných prípadov 
invalidity nad 70 percent tvorili práve nádorové ochorenia. Podobne ako minulý 
rok tak zostávajú na čele rebríčka pri uznávaní plnej invalidity posudkovými 
lekármi Sociálnej poisťovne.
  Ďalšie choroby, ktoré viedli k takejto invalidite v prvom polroku 2019, sa líšili 
podľa pohlavia poistencov. Medzi mužmi boli druhou najčastejšou skupinou 
choroby obehovej sústavy (15,2 %), treťou choroby nervového systému (10,2 
%) a štvrtou duševné poruchy a poruchy správania (9,1 %).
  Práve duševné poruchy a poruchy správania však boli pri ženách po nádoroch 
druhou najčastejšou príčinou uznania invalidity nad 70 % - toto ochorenie 
znamenalo v prvom polroku tohto roka invaliditu pre 10,7 % žien. Na treťom 
mieste boli pri ženách choroby nervového systému (6,4 %) a štvrtou najčas-
tejšou skupinou chorôb tvorili choroby obehovej sústavy (4,6 %).
  Bez rozlíšenia pohlavia boli po nádoroch najčastejšími skupinami ochorení 
choroby obehovej sústavy (10,5 %), duševné poruchy a poruchy správania 
(9,8 %) a choroby nervového systému (8,5 %).
  Priemerná výška plného invalidného dôchodku (nad 70 % uznanej invalidity) je 
v súčasnosti 379 eur. Sociálna poisťovňa vypláca 236 824 takýchto invalidných 
dôchodkov.                                                                                               (pn) 

vyššej sume, a tiež predpokladaný dátum ukončenia zrážok z dôchodku. 
Sociálna poisťovňa vykonáva zrážky z dôchodku prvýkrát podľa uvedených 
pravidiel vo výplatnom termíne v mesiaci august 2019, pričom dôchodcom 
vyplatí aj peniaze, ktoré im boli za mesiac júl 2019 zrazené navyše.      (pn)

Najčastejšie ideme do invalidného 
dôchodku pre nádory
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LETNÉ FILMOVÉ NOCI 
S FK POK - EP HOLIČSTVO EDITION

Punk je Hned!
14. augusta 
o 20.30 hod. 

  Film, inšpirovaný detailne odpozorovaným 
životom pankáčov prebývajúcich na periférii, 
rozpráva príbeh tridsaťročného drogovo zá-
vislého Kwička, ktorý žije v rozpadajúcom sa 
podnájme so svojou družkou a dvojročným 
synom. Jeho idylický svet jedného dňa ostro 
narazí na hranu všeobecne platných pravi-
diel. Svojím impulzívnym správaním, ktoré 
neráta s dôsledkami, svoj život postupne 
mení na voľný pád.    

  Réžia: Juro Šlauka, žáner: dráma, Slo-
vensko, 2019, 70 min, MP: 18+, vstup: 3 €/s preukazom FK: 2 €  

POZVÁNKA NA KÚPALISKO 
 
 Okresné centrum a Základná organizácia Slovenského zväzu telesne 
postihnutých vo Svidníku pozýva svojich členov, priaznivcov, ako aj širokú 
verejnosť, na jednodňový  autobusový zájazd do Maďarska na Termálne 
kúpalisko (Sárospatak) a to v utorok 27. augusta 2019.  
  Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kancelárii SZTP v budove AB, na 4. po-
schodí, alebo na tel. čísle, 0903 614898, kde vám budú podané aj bližšie 
informácie. Je potrebné prihlásiť sa a zaplatiť, čo najskôr, lebo v opačnom 
prípade budeme musieť zájazd zrušiť. Tešíme sa na Vás.

Ladislav Suchytra, predseda OC a ZO SZTP vo Svidníku

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku
Mesto Svidník

Vás pozývajú na
XXIV. ročník medzinárodných majstrovstiev vo varení pirohov
(v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku)

PIROHY 2019,
ktoré sa uskutočnіа pod záštitou predsedu 

Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského
nedeľa 8. septembra o 14. hod. v areáli skanzenu

  Súťaže sa môžu zúčastniť dvoj- až trojčlenné družstvá, ktoré v časovom 
limite 1 hodiny pripravia cesto, vyhotovia a uvaria najmenej 50 ks pirohov s 
dvoma druhmi plnky. Na ich prípravu družstvo použije tradičnú technológiu 
prípravy. Súťažiaci si na vlastné náklady zabezpečia dva druhy plnky na 
prípravu pirohov a ingrediencie na ich dochutenie.
Účastníci podujatia sú povinní dodržiavať zásady bezpečnosti počas celej 
súťaže. 
  Doprava a účasť súťažiacich a ich priaznivcov na vlastné náklady. 
Výsledky a ocenenie súťažiacich vyhlási porota po ukončení majstrovstiev. 
Sponzorom podujatia organizátori zabezpečia dôstojné priestory na prezen-
táciu svojich fi riem a výrobkov.
  Maximálny počet súťažiacich družstiev je 6. Rozhodujúci bude dátum zaslania 
prihlášky. Ak máte záujem zúčastniť sa majstrovstiev vo varení pirohov Pirohy 
2019, svoju prihlášku pošlite do 31.8.2019 na adresu:
  SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry, Centrálna 258, 089 01 Svidník, Pirohy 
2019. Viac informácií: 054/245 10 01, e-mail: ludmila.razina@snm.sk
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Čo premieta Kino Dukla?

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

VTEDY V HOLLYWOODE - Piatok 16. augusta o 20. hodine 
Réžia: Quentin Tarantino  •  Scenár: Quentin Tarantino  •  Kamera: Robert 
Richardson  • Producent: David 
Heyman, Shannon McIntosh, Qu-
entin Tarantino  •  Hrajú: Leonardo 
DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, 
Kurt Russell, Al Pacino, Dakota 
Fanning, Timothy Olyphant
  V deviatom fi lme kultového režiséra 
Quentina Tarantina sa televízny 
herec (Leonardo DiCaprio) a jeho 
dlhoročný kaskadér (Brad Pitt) 
rozhodnú presadiť pri fi lme na konci zlatej éry Hollywoodu v roku 1969 v Los 
Angeles.

Akcia, komédia, dráma, 159 minút, vstupné: 5 eur 
LOLI PARADIČKA - Sobota 17. 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 za-
ľúbia 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 
TOY STORY 4: PRÍBEH HRAČIEK - Nedeľa 18. 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 vlastno-
ručne vyrobí Vidlíka - fi gúrku 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. Navy-
še sa rodina vyberie na výlet a našej partii hračiek hrozí rozdelenie, možno 
dokonca navždy…
100 minút, Rodinný, animovaný, komédia, dobrodružný, vstupné: 5 eur 

BÉCASSINE! - Nedeľa 18. augusta o 20. hodine 
Réžia: Bruno Podalydès  •  Scenár: Bruno Podalydès  •  Hrajú: Emeline Bayart, 

Karin Viard, Denis Podalydès, Mi-
chel Vuillermoz, Bruno Podalydès, 
Josiane Balasko
Bécassine sa narodí na skromnej 
bretónskej farme v deň, keď ponad 
dedinu prelietajú sluky. Svoju detskú 
naivnosť si zachová nedotknutú aj 
v dospelosti. Sníva o odchode do 
Paríža, no stretnutie s Loulotte, 

malým dievčatkom, ktoré si adoptuje markíza de Grand-Air, obráti jej život 
naruby. Stane sa jej pestúnkou a vytvorí sa medzi nimi silná spolupatričnosť. 
Na zámku vládne radostný poryv. Ale dokedy? Dlhy narastajú a príchod ne-
dôveryhodného gréckeho bábkara veci len skomplikuje. Nikto však neráta s 
Bécassine, ktorá opäť raz dokáže, že je ženou činu.

Rodinný, komédia, dobrodružný, české titulky, vstupné: 5 eur  
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  Blíži sa jubilejný Dukelský beh mieru. Ide o obľúbené podujatie. 
Mesto Svidník pre 60. ročník pripravuje rôzne novinky. 

Špeciálne výročie si zaslúži špeciálnu oslavu - Dukelský beh mieru

  K sprievodnému behu Malý beh zdravia 1 km organizátor pridáva aj súťaž 
lezúňov. Máte malé dieťa, ktoré ešte nevie chodiť, ale zvládne „šprint“ na 
kolenách? Priamo na pešej zóne sa môžete zapojiť aj zapotiť jeho povzbu-
dzovaním. 
  Organizátor pripravuje preteky in-line korčuliarov, ktorí vyštartujú na 6,5 km 
trať rovnako ako bežci na Veľkom behu zdravia. Trať k tankom na rázcestí 
Kapišová je príjemná trať na otestovanie kondície, ale nie je taká náročná 
ako hlavný beh z Dukly. Staňte sa aj Vy inlajnisti súčasťou Dukelského behu 
mieru.
  Pracujeme na tom, aby hlavný beh z Dukly do Svidníka bol ešte na vyššej 
organizačnej úrovni so všetkými zlepšeniami po trati i v cieli. Viac občerstvo-
vaniach staníc, iontové nápoje i vodná hmla a záchranná služba na trati i v 
cieli. 
  Tento rok obohatíme Dukelský beh mieru o výstavu fotografi í z histórie behu, 
o Sieň  slávy a tiež o kultúrny program na pešej zóne. Sieňou slávy si chce-
me uctiť tých, ktorí prispeli k zachovaniu tradície DBM a svojou vytrvalosťou 
inšpirovali aj mnohých mladších bežcov. Pre všetkých, ktorí majú doma staré 
fotografi e z „dukeláku“ stále platí výzva na zapojenie sa do zbierania záberov.   
Stačí, keď ich prinesiete na mestský úrad a my ich zvečnime. Hneď z rána po 
registrácii sa na pešej zóne rozcvičíme na pestrú hudbu zumby a zabávať nás 
bude aj skupina klaunov - mímov. Zdravé pitie vody z vodovodu bude v centre 
Svidník k dispozícií pre každého návštevníka v špeciálnom stane VVS, a.s. a 
k tomu aj meranie zdravotného stavu prostredníctvom VšZP.
  Poľské súbory nám spríjemnia čas hudbou a každý, kto bude chcieť pamiatku 
na tento výnimočný ročník si bude môcť zakúpiť plátenné tašky DBM, tričko 
s emblémom DBM, či pamätný bulletin. 
  Staňte sa aj Vy súčasťou 60. ročníka Dukelského behu mieru ako bežec 
alebo ako fanúšik, tešíme sa na Vás. 

 Kristína Tchirová, PR manažérka mesta Svidník 

Podujatie mediálne podporujú aj Podduklianske novinkyPodujatie mediálne podporujú aj Podduklianske novinky

Spravodajstvo 

Preteky in-line korčuliarov

Súťaž lezúňovZabávať bude aj skupina klaunov - mímov

Príprava plátených tašiek s logom DBM
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   Nová turistická trasa, ktorá vedie z obce Vladiča v Stropkovskom okrese do 
poľskej Čeremchy, kopíruje starú obchodnú cestu. Miestni ňou kedysi chodili 
so svojimi výrobkami na trhy. Otvorili ju v sobotu 3. augusta. 
   Starosta Vladiče Ján Čurpek vysvetlil historické opodstatnenie trasy. „Ženy 
sa predovšetkým venovali tkaniu kobercov, muži napr. korytárstvu. Na poľskej 
strane fungoval výmenný obchod, preto naši ľudia zobrali do zajdy doma vyro-
bené veci a mašírovali po starej torhovnej ceste na trhy do poľskej Čeremchy. 
Bola to dedina, v ktorej to kedysi žilo. Dnes, bohužiaľ, tam nie je takmer nič, 
pretože ju vysťahovali,“ ozrejmil. Aj z tohto historického dôvodu sa rozhodli 
trasu označiť a sprístupniť ju tak širokej turistickej verejnosti. „Keď ju vedeli 
prejsť naše babky a ešte aj urobili obchod, tak si myslím, že to môže byť veľmi 
zaujímavé aj pre turistov,“ spomenul starosta. 
   Trasa je rozdelená do troch častí. „Tá prvá je dosť náročná, vedie z Vladiče 
na Mostkov, odkiaľ sú veľmi pekné výhľady na okolie. O tom, že trasa sa 
niekedy využívala, svedčí aj to, že na Mostkove uprostred lesa je drevený 
kríž. Zrejme sa pri ňom schádzali ľudia,“ priblížil Čurpek s tým, že trasa po-
kračuje po mierne stúpajúcom teréne na Sedlo pod Beskydom. „Odtiaľ sa ide 
už po hranici a odbáča sa do Čeremchy. Pozorovať tam možno pozostatky 
starých záhrad, sadov a obydlí, kde kedysi bývali ľudia a tiež sa tam usídlili 
bobry,“ doplnil.
   Trasa je dlhá približne 12 kilometrov, turista by ju mal podľa neho prejsť za 
niečo vyše tri hodiny. „Naspäť sa dá ísť po rovnakej trase, ale môže sa ísť aj 
po cyklotrase vedúcej do poľskej Pulawy, ktorá je tam od vlani vyznačená a 
ktorou sa dá dostať až do Driečnej,“ vysvetlil starosta.
   Peších turistických trás je v okolí Vladiče pomerne veľa, napr. do Údolia 
ozvien, na Jelení chrbát, ale aj na Postavnu. Zaujímavou môže byť aj Stará 
poštárska cesta do Habury. „Na budúci rok bude mať obec Vladiča 680 rokov. 
Chceme pri tejto príležitosti otvoriť tzv. Rusínsky raj. Naším cieľom je popre-
pájať všetkých päť obcí, ktoré patria pod Vladiču, aby sa nimi dalo prejsť, ale 
nie po klasickej ceste, ale cez lesy a lúky,“ spomenul plány starosta.

(pn)

Pešo z Vladiče do poľskej Čeremchy 
po starej obchodnej ceste
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Úradná správa č. 4 zo dňa 8. augusta 2019

Spravodajstvo / Šport

III. liga / 1. FK Svidník - FK Družstevník Plavnica 1:1 (0:0)

6. liga
Lomné - Radoma

0:7 (0:4)
Góly: 0 - Daniel Zelonkay, Maroš 
Labuda 4, Jakub Matkobiš 2
ŽK: Tomáš Tramita, Miroslav Hos-
podár - 0

Mestisko - Kalnište
0:2 (0:1)

  Mladé mužstvo domácich bolo vy-
rovnaným súperom skúsených hostí. 

Medziokresné futbalové súťaže
Vytvorili si veľa dobrých príležitostí, 
avšak hosťom sa podarilo z rýchlych 
protiútokov dvakrát skórovať.
Góly: 0 - Rastislav Dzuruš, Jozef 
Cauner
ŽK: Matej Malenký, Marek Haluš-
ka - 0

Kuková - Rovné
3:2 (2:1)

Góly: Ján Oravec, Vladimír Pavlišin, 
František Šebeš - Róbert Horváth 2

ŽK: Martin Daňko - Jozef Karala, 
Lukáš Ksenič

Tisinec - Bukovce
1:1 (1:1)

Góly: Slavomír Kochan (PK) - Tomáš 
Olah
ŽK: Matúš Homza, Miloš Čepa - Sa-
muel Hančák, Pavol Palička

Chotča - Breznica
0:4 (0:0)

Sekretariát:                 
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, 
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
Oznamuje, že od 12.8.2019 do 19.8.2019 bude sekretariát OOFZ zatvorený 
pre čerpanie dovolenky.
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 fi nančný 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 fi nančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze: 
https://www.futbalsfz.sk/section/3734

ŠTK OOFZ:
1. Schválila výsledky 1. kola 6. ligy DOUBLE STAR BET  
2. Vyžrebovanie 2. kola Pohára predsedu OOFZ 29.8.2019 o 16.00 hod.: 
Sitníky - Lúčka, Ladomirová - Kalnište, Rovné voľno
Breznica - Radoma hrá sa 10.11.2019 o 13.30 hod.
3. Kontumuje: stretnutie 1.kola 6.ligy DOUBLE STAR BET dospelých Brezni-
ca - Lomné 3:0 kont., pokles hráčov hosti pod 7, do pozornosti DK, poplatok 
10 € - Lomné
4. Zrušila stretnutie 1. kola 6. ligy DOUBLE STAR BET dospelých Rovné - 
Kalnište dňa 4.8.2019 o 16.30 hod., z dôvodu oznámenia TJ Topľan Kalnište 
o o nenastúpení na stretnutie a zároveň kontumuje stretnutie Rovné - Kalnište 
3:0 kont., do pozornosti DK, poplatok 10 € - Kalnište
5. Schválila žiadosť FK Tisinec o zmenu miesta  stretnutia 2.kola 6.ligy              
DOUBLE STAR BETdospelých Bukovce - Tisinec dňa 11.8.2019 o 16.30 hod. 
zápas sa odohrá v Tisinci a v jarnej časti súťaže v Bukovciach               
vzájomná dohoda, poplatok 10 € - Tisinec. Proti rozhodnutiam je možné sa 
odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní.

KR a DZ:
3. kolo 6.liga DOUBLE STAR BET  - 18.8.2018 o 16.00 hod.:
Sitníky - Mestisko (Gonos, Čonka - Vaško)

Lúčka - Stročín (Michalko, Rapač - Feč)
Breznica - Miňovce (Kapa, Dovičák - Burcák)
Radoma - Chotča (Ličko, Sidorová - Kaščák) 
Tisinec - Lomné (Fečo, Makarová - Šafranko)
Rovné - Bukovce (Brendza, Mačuga - Mackanin)
Kalnište - Kuková (A. Špak, Korba - Fiľarský ) 
1. kolo 7. liga DOUBLE STAR BET  - 18.8.2018 o 16.00 hod.:
V. Orlík - Giraltovce (M. Suchanič)
Gribov - Baňa (Šugár)
Zmeny v obsadení na 11.8.2019:
6. liga - Kuková - Rovné: Fečo za Ľ. Suchaniča 
Tisinec - Bukovce: Michalko za Duhaňa, bez AR2 
Lomné - Radoma: Suchanič Ľ. Za Feča, Baláž za Zápotockého, Čonka za 
Michalka
Chotča - Breznica: bez AR2
Stročín - Sitníky: Šugár za Korbu, Korba za Šugára
KR a DZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 15.08.2019 o 17.00 hod. rozhodcu 
Mareka Korbu a delegáta zväzu Jána Feča.

DK OOFZ:
1. Trestá FK Lomné fi nančnou pokutou 25 € za predčasné ukončenie stretnutia 
1. kola 6. ligy DOUBLE STAR BET dospelých Breznica - Lomné, klesol počet 
hráčov pod 7, podľa RS 14/e, poplatok 10 €
2. Trestá FK Kalnište fi nančnou pokutou 50 € za nenastúpenie na stretnutie 
1. kola 6. ligy DOUBLE STAR BET dospelých Rovné - Kalnište, podľa RS 
14/c, poplatok 10 €. 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.futbalo-
vekluby.sk

OOFZ Svidník

   Treťoligoví svidnícki futbalisti sa v uplynulú nedeľu predstavili 
na domácej pôde. Súperom im boli futbalisti z Plavnice. 

   Bezgólový prvý 
polčas veľa vzruchu 
nepriniesol. Domáci i 
hostia si síce dokázali 
vypracovať aj gólo-
vé príležitosti, no bolo 
ich málo a navyše ich 
nedokázali využiť. Aj 
v druhom polčase to 
vyzeralo tak, že gól 
diváci na svidníckom 
futbalovom štadióne 
neuvidia. Napokon sa 

však dočkali. Ako prví 
sa však radovali hostia 
z Plavnice, ktorí sa v 
62. minúte dostali do 
jednogólového vedenia. 
Keď sa už schyľovalo k 
záveru zápasu, zdalo sa, 
že hostia si zo Svidníka 
odnesú všetky tri body. 
Tréner Svidníčanov Ro-
bert Petruš poslal ešte v 
67. minúte, teda len päť 
minút po inkasovanom 

góle, na ihrisko hrajúceho športového 
manažéra klubu Adriána Hricov. V 
84. minúte sa trénerovi za dôveru 
odvďačil najkrajšie, ako len mohol, 
a to vyrovnávajúcim gólom. Svidník 
tak doma s Plavnicou napokon re-
mizoval 1:1. 
   Zostava Svidníka: Mikluš (28. 
Mulik) - Ducár, Kiseľa, Bialočník, 
Zapotocký, Kuhajdík, Eliaš, Piľar (67. 
Adrián Hricov), Tokar, Čabala (46. 
Maslov), Lukáš Hricov. 
   V najbližšiu nedeľu 18. augusta sa 
futbalisti Svidníka predstavia od 16. 
hodiny v okresnom derby zápase v Gi-
raltovciach.                               (pn)

Góly: 0 - Milan Safko, Martin Staško 
2 (1 z PK), Ján Puchír
ŽK: Ján Kordoš - 0

Miňovce - Lúčka
1:9 (1:4)

 Hostia jednoznačne vyhrali na pôde 
domácich

Stročín - Sitníky
0:9 (0:4)

Góly: 0 - Matúš Motyka, Marián Dur-
kač 4, Denis Polaščik 4
ŽK: Ján Frančák, Maroš Belina, 
Matúš Motyka

Tabuľka
1. Sitníky  2  2 0 0  13:  0   6
2. Radoma  2  2 0 0  12:  0   6
3. Lúčka  2  2 0 0  11:  1   6
4. Breznica  2  2 0 0    6:  0   6
5. Tisinec  2  1 1 0    5:  1   4
6. Rovné  2  1 0 1    5:  3   3
7. Kalnište  2  1 0 1    2:  3   3
8. Kuková  2  1 0 1    3:  6   3
9. Bukovce  2  0 1 1    1:  6   1
10. Mestisko  1  0 0 1    0:  2   0
11. Chotča  2  0 0 2    0:  6   0
12. Lomné  2  0 0 2    0:  9   0
13. Stročín  1  0 0 1    0:  9   0
14. Miňovce  2  0 0 2    1:13   0



12. august 2019Podduklianske novinky 19Infoservis 

www.podduklianskakniznica.sk

o d  1 2 .  a u g u s t a  2 01 9
LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

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 (amfi teátri) vo Svidníku, 

so začiatkom o 10. hodine.
Tešíme sa na Vašu účasť.  

 Ladislav Suchytra, predseda ZO a OC SZTP vo Svidníku 

LEKÁRNE: 
12. augusta: lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
13. augusta: lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
14. augusta: lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
15. augusta: lekáreň TÍLIA (Centrálna 13)
16. augusta: lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
17. augusta: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
18. augusta: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA: 
17. a 18. augusta: MDDr. K. Čuhová -  Sov. Hrdinov 160/74 vo Svidníku. 
Kontakt: 0908 323 818.
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.

OLRINKOVÁ, Lucia: 
Plakať som si zakázala. 
Bratislava, Marenčin 2019. 238 s. 
  Krásna, sebavedomá, milujúca slobodu. 
Taká je Rosie, ktorá sa po rokoch v zahraničí 
vracia naspäť na Slovensko. Po niekoľkých 
kopancoch a pádoch sa zdá, že jej život 
nabral smer, ktorým sa chcela vždy uberať. 
Až do chvíle, kým nespozná Filipa. Syna 
majiteľa fi rmy v ktorej pracuje. Prečo sa k nej 
chlap, ktorý ju ani nepozná tak hrozne sprá-
va a prečo ju zároveň tak veľmi priťahuje? 
So svojimi bláznivými kamarátmi po svojom 
boku sa podvedome púšťa do niečoho, 
čomu sa celé roky úspešne vyhýbala. 

MADONNA 
  Madonna Louise Ciccone známa pod menom Madonna je americká spe-
váčka, skladateľka, herečka a podnikateľka. Narodila sa 16.8.1958 v Bay 
City, Michigan. V polovici 80. rokov sa svojimi albumami Madonna a Like A 
Virgin a lascívnymi scénami pri koncertoch stála megahviezdou populárnej 
hudby. Začínala ako fotomodelka v New Yorku a Paríži, v r.1983 zazname-
nala prvý úspech hitom Holiday. Často mení svoj výzor. Jej vystúpenia sú 
provokatívne a koketné. Okrem toho využíva všetky možnosti moderného 
priemyslu zábavy, ako fi lm a videoklipy. Hity Like A Virgin a Material Girl sa 
dostali na čelo hitparád. V roku 1998 sa hitom Frozen znova ocitla na vrchole 
rebríčkov. Meno si spravila aj ako herečka, hrala v komédii Susan, sklamaná 
hľadá. Po málo úspešných fi lmoch získala väčší úspech v snímkach Dick 
Tracy a v muzikáli Evita.  

ODOJEVSKIJ, Vladimir Fiodorovič (11.8.1804-11.3.1869)
  Ruský spisovateľ a hudobný kritik. Pochádzal z kniežacej rodiny. Vydával al-
manach Mnemozina, v ktorom uverejňoval svoje prvé novely. Neskôr pracoval 
ako knihovník. Odojevského tvorba je veľmi protirečivá. V ranom období písal 
pod vplyvom nemeckých romantikov, o čom svedčia Pestré rozprávky. Vplyvy  
pozitivizmu sa premietli do jeho hlavného diela Ruské noci. V poslednom ob-
dobí vznikli pod vplyvom mystikov fantastické prózy Salamandra, Zúrivci, Rok 
4338. Z ďalších diel sú známe prózy Kňažná Mimi, Kňažná Zizi, Živý nebožtík, 
Dobrý plat. Neskôr u Odojevského prevážili hudobné záujmy. Bol zakladateľom 
ruskej muzikológie, hudobnej kritiky a hudobnej lexikografi e.

- Eliáš, - vraví profesor počas prednášky, - zobuď suseda.
- Prečo ja? Vy ste ho uspali.

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 12. august: 6.30 hod.: † Michal, Michal, 18.00 hod.: † Jozef, 18.45 
hod.: Akatist k PB 1-4, Utorok 13. august: 6.30 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 
12.00 hod.: † Michal, Michal, Paraska, 18.00 hod.: † Helena, Mária, Anna, 
Dušan, 18.45 hod.: Akatist k PB 5-9, Streda 14. august: 6.30 hod.: * Maximi-
liána, 7.15 hod.: 3. čas, 18.00 hod.: † Dušan, 18.45 hod.: večiereň sviatku, 
Štvrtok 15. august: zosnutie presv. Bohorodičky,  6.30 hod.: * o. Ján, o. Peter, 
o. Dávid, o. Matúš s rod., 12.00 hod.: * Za farské spoločenstvo, 17.15 hod.: 
Ruženec za závislých, 18.00 hod.: * Johana, Matiáš, Jana, Matej, Piatok 16. 
august: 6.30 hod.: * Pavlína, Marta, Ladislav, Daniela, Dávid s rod., 18.00 
hod.: † Michal, 18.45 hod.: Akatist k PB 10-13, Sobota 17. august: 8.00 hod.: 
† Teodor, Mária, † Helena - 40 dňová, panychída, 18.00 hod.: liturgia v neo 
spoločenstve, 10.Nedeľa po zsd., hlas. 1, 18. august: 7.00 hod.: Svätý ruženec 
a 1. čas, 8.00 hod.: * Za farské spoločenstvo  sl., 10.30 hod.: * Katarína s 
rod. csl., 14.30 hod.: večiereň + korunka k bm, 18.00 hod.: * Jana, Martina, 
mária, ján sl.

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná  
  Pondelok 12. augusta o 18. hod.: + Ján, Anna, Ján, Utorok 13. augusta o 
7. hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána Máriu a Vanesu, Streda 14. 
augusta o 18. hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Michaelu, Martina, 
Stelu a Jakuba, Štvrtok 15. augusta o 18. hod.: Za farnosť, Piatok 16. augusta 
o 18. hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Slava, Andreu, Michaelu a Fili-
pa, Sobota 17. augusta o 7. hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla, 
Annu a Beátu, Nedeľa 18. augusta o 9. hod.: Za farnosť.

Sála Kráľovstva - Jehovovi svedkovia 
  Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej ulici 
2042 vo Svidníku: Štvrtok 15. augusta o 18.00 hod.: Náš kresťanský život a 
služba: - Títovi 1 kap. - Filémonovi, - Ustanov starších, - Titovi 1:12 - Prečo 
tento text neospravedlňuje predsudky?, - Čo som sa z čítania Biblie na tento 
týždeň naučil o Jehovovi?“, o 19. hod.: Zborové štúdium Biblie: Presvedčivá 
logika, Nedeľa 18. augusta o 9.30 hod.: Verejná biblická prednáška: Poďte 
vy, ktorí ste smädní po pravde!, Hlavné myšlienky: - Dnes je na celom svete 
predkladané jedinečné pozvanie, - Nájsť náboženskú pravdu je dnes životne 
dôležité, - Je potrebné pestovať si smäd po náboženskej pravde. - Utíšenie 
smädu po pravde, ktoré nič nestojí, - Požehnania vyplývajúce z uhasenia 
smädu po náboženskej pravde. 
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