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  Od roku 2010 sa venuje arytmológii, čo je pododbor kardiológie, 
ktorý sa zaoberá poruchami srdcovej činnosti u celého spektra 
pacientov. Svidnícky rodák Karol Čurila pôsobí v Českej repub-
like a ako lekár sa púšťa do tých najnáročnejších zákrokov. 

Svidnícky rodák Karol Čurila je špičkovým kardiológom pôsobiacim v Prahe

PREČO SI VYBRAL 
MEDICÍNU?  

  38-ročný Karol Čurila je 
absolventom jednej zo 
svidníckych základných 
škôl a následne Gymnázia 
DH. Na otázku, prečo si 

vybral medicínu, nedokáže presne odpovedať, no 
isté vysvetlenie predsa len má. „V mojom rozho-
dovaní ma možno ovplyvnilo to, že moja mama je 
vyškolená zdravotná sestra a strýko a teta sú lekári, 
dlhodobo pôsobiaci v našom svidníckom regióne,“ 
začal náš rozhovor lekár Karol Čurila, ktorý medi-
cínu vyštudoval na Lekárskej Fakulte Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a po ukončení štúdií v roku 

2004 sa podobne ako veľa jeho spolužiakov rozhodol pôsobiť v Českej repub-
like. „Skontaktoval som sa s prof. Widimským, ktorý bol vedúcim Kardiocentra 
3. LF Univerzity Karlovej v Prahe. Je to jeden z celosvetovo najznámejších 
kardiológov, vďaka ktorého práci došlo pred cca 20 rokmi k úplnej zmene 
starostlivosti o pacientov s akútnym infarktom myokardu.“ 
  Úspešne absolvoval pohovor na jeho pracovisku a v septembri 2004 nastúpil 
na Kardiologickú kliniku Fakultnej Nemocnice Kráľovské Vinohrady na miesto 
sekundárneho lekára a súčasne postgraduálneho študenta na Univerzite 
Karlovej. V roku 2010 atestoval z kardiológie a v roku 2012 získal doktorát, 
keď obhájil dizertačnú prácu na tému „Genetické a klinické koreláty u hyper-
trofi ckej kardiomyopatie.“  

OD ROKU 2010 SA VENUJE ARYTMOLÓGII
  Ako sme už v úvode uviedli, od roku 2010 sa venuje arytmológii, čo je po-

dodbor kardiológie, ktorý sa zaoberá 
poruchami srdcovej činnosti u celého 
spektra pacientov. „U tých s pomalou 
tepovou frekvenciou implantujem 
kardiostimulátory, ktoré majú za úlohu 
ju udržovať v medziach pre pacienta 
potrebných. Na druhej strane sú pa-
cienti, ktorí sú ohrození náhlou smrťou 
pre komorové tachykardie, spojené s 
veľmi rýchlou tepovou frekvenciou. 
Tým implantujem kardiovertry - defi b-
rilátory, ktoré majú za úlohu arytmiu 
zrušiť a tým im život predĺžiť,“ vysvetlil 
Karol Čurila. 
  Aj keď je liečba pomocou kardiosti-
mulátorov používaná už niekoľko 
desaťročí, aj tak sa niekedy stane, 
že na ňu pacient nezareaguje bez 
negatívnych následkov. Zhruba u 10 
až 20 % pacientov totiž v priebehu 
času dochádza vďaka pôsobeniu kar-
diostimulátora k oslabovaniu srdcovej 
činnosti a k vzniku srdcového zlyhania. 
„To sa najčastejšie prejaví poklesom 
výkonnosti, únavou či zhoršením dy-
chu pri záťaži. Dá sa tomu zabrániť tak, 
že sa stimulačné elektrody implantujú 
do špeciálneho miesta v pravej komore 
srdca - do Hisovho zväzku. 
  Je to štruktúra na hranici pravej srd-

38-ročný Karol Čurila je absolventom 
jednej zo svidníckych základných škôl 
a následne Gymnázia DH

Karol Čurila sa od roku 2010 venuje 
arytmológii, čo je pododbor kardiológie, 
ktorý sa zaoberá poruchami srdcovej 
činnosti u celého spektra pacientov 

Svidnícky rodák patrí medzi špičko-
vých lekárov - kardiológov 
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Svidnícky rodák Karol Čurila je špičkovým kardiológom pôsobiacim v Prahe
covej siene a komory. Je dlhá do 2 cm a široká max. 
1-2 mm, a preto je to zákrok na rozdiel od klasickej 
kardiostimulácie komplikovanejší. Avšak, pokiaľ sa 
to podarí, tak u takto liečeného pacienta dochádza k 
oslabovaniu srdcovej činnosti menej často.“ 

  STIMULÁCII HISOVHO ZVÄZKU 
SA VENUJÚ OD ROKU 2016

  Do povedomia odbornej verejnosti sa táto metóda 
podľa slov Karola Čurilu dostala zhruba pred 3 rokmi, 
kedy prezentovali svoje skúsenosti lekári z USA. Vďaka 
tomu sa stimulácii Hisovho zväzku začalo venovať 
niekoľko málo pracovísk po celom svete a v posled-
nom roku publikovali podobne pozitívne správy. „My 
sa stimulácii Hisovho zväzku venujeme od roku 2016 
a do dneška sme takto ošetrili zhruba 80 pacientov. 
Naše skúsenosti ukazujú na to, že efekt tejto metódy 
je priaznivý a pacienti z nej majú značný prospech. 
Naše výsledky sme v poslednom roku prezentovali 
na celoeurópskych a česko-slovenských odborných 
sympóziách, kde sa stretli s veľkým ohlasom.“ Navyše 
niekoľko ďalších českých aj slovenských pracovísk 
prejavilo záujem sa tuto metódu naučiť a preto ich v 
súčasnosti kolektív okolo Karola Čurilu školí, aby ju 
mohli ponúkať aj svojim pacientom. Súčasne pripravujú 
niekoľko publikácií do medzinárodných odborných 
časopisov. „Mojim cieľom je dosiahnuť to, aby sme 
boli schopní stimuláciu Hisovho zväzku ponúknuť čo 
najväčšiemu počtu pacientov, ktorí kardiostimulátor 
potrebujú. Ďalšou výzvou je pokúsiť sa dokázať, že táto 
metóda je vhodná nielen k prevencii vzniku srdcového 
zlyhania u pacientov s kardiostimulátorom, ale aj k jeho liečbe u pacientov, 
ktorí sú napríklad po infarkte myokardu a srdcovým zlyhaním už trpia.“

SVIDNÍCKY RODÁK PATRÍ MEDZI ŠPIČKOVÝCH 
LEKÁROV - KARDIOCHIRURGOV

  Svidnícky rodák teda patrí medzi špičkových lekárov - kardiológov. Do Svid-
níka sa k svojim najbližším dostane, ako sám hovorí - bohužiaľ - maximálne 
raz či dvakrát ročne. „Dôvodom sú hlavne pracovné povinnosti. Aj tak sa 

domov stále rád vraciam, mám vo Svidníku rodičov, súrodencov a kamarátov, 
s ktorými som vyrastal. Najviac času z našej rodiny trávia každoročne vo 
Svidníku moje deti - Zojka a Oliver, ktoré sa každé prázdniny tešia na nové 
zážitky u starých rodičov,“ uzavrel náš rozhovor rodák zo Svidníka, pôsobiaci 
v Prahe Karol Čurila. 

(ks, 
foto: archív Karol Čurila)

Manželka Zoja, syn Oliver a dcéra Zojka

  Mimoriadne rušno bolo v uplynulý pondelok popoludní v 
budove riaditeľstva Nemocnice arm. gen. L. Svobodu vo 
Svidníku. Zasahovali tu hasiči a privolaní boli aj policajti. 

Podozrivá obálka v budove riaditeľstva svidníckej nemocnice 
- zasahovali hasiči i policajti

  Privolali ich priamo zamestnanci sekretariátu riaditeľa nemocnice. Dôvodom 
bola podozrivá obálka. „Obálka bola prinesená do svidníckej nemocnice 
klasicky prostredníctvom poštového doručovateľa spoločne s ďalšou poštou. 
Pri jej triedení sa z jednej z obálok, ktorá mala čiastočne poškodený okraj, 
začal sypať biely prášok. Keďže nebolo v možnostiach nemocnice danú látku 
identifi kovať, skutočnosť bola z bezpečnostných dôvodov okamžite oznámená 
na tiesňovú linku 112,“ informovala nás Jana Fedáková zo siete nemocníc 
Svet zdravia, do ktorej patrí aj svidnícka nemocnica. 
  Vedenie nemocnice zároveň kontaktovalo aj odbor krízového riadenia 
kraja, ktorý potvrdil správnosť postupu. „Do príchodu záchranných zložiek si 
prítomní zamestnanci prezliekli oblečenie, zapečatili ho v igelitových vreckách 
a vydezinfi kovali si ruky a tvár. K budove riaditeľstva svidníckej nemocnice 
okamžite dorazili hasiči i policajti. „V súvislosti s podozrením z výskytu 
neznámeho bieleho prášku v budove riaditeľstva nemocnice vo Svidníku, bolo 
na Odbore kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo 
Svidníku prijaté trestné oznámenie,“ potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva   
Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. 
  Záchranné zložky uzavreli priestor riaditeľstva, usmernili dotknutých 
zamestnancov a privolali aj kolegov - hasičov zo Záchrannej brigády 
Hasičského a záchranného zboru v Humennom. Tí v špeciálnych odevoch 
podozrivú obálku odviezli na expertízu. „List bol adresovaný jednej z vedúcich 
sestier, jeho obsah ani odosielateľa nepoznáme,“ dodala ešte Jana Fedáková 

zo spoločnosti Svet zdravia. Podľa informácií, ktoré nám poskytla krajská 
policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, obálka bola preskúmaná Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva v Košiciach. „Prítomnosť nebezpečných látok 
nebola zistená,“ zdôraznila Jana Ligdayová s tým, že v súčasnosti je celá vec 
v štádiu konania po prijatí trestného oznámenia a po zabezpečení ďalších 
podkladov bude rozhodnuté o ďalšom postupe.
  Podľa našich informácií listom v obálke jeden z bývalých pacientov svidníckej 
nemocnice žiadal o poskytnutie zdravotnej dokumentácie o svojej dávnejšej 
hospitalizácii v nemocnici, no zo starej obálky sa nadrobili drobné kúsky, ktoré 
pôsobili ako podozrivý prášok. 

(ps)

 Podľa našich informácií listom v obálke jeden z bývalých pacientov 
svidníckej nemocnice žiadal o poskytnutie zdravotnej dokumentácie o 
svojej dávnejšej hospitalizácii v nemocnici, no zo starej obálky sa nadro-
bili drobné kúsky, ktoré pôsobili ako podozrivý prášok 
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   Hneď po Novom roku, na moje požiadanie ako primátorky mesta, začal hlavný kontrolór mes-
ta Svidník Ivan Sagan, v súčinnosti s prednostom Mestského úradu Miroslavom Novákom a 
dočasne povereným vedúcim Odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho 
rozvoja Mestského úradu Karolom Richvalským, vykonávať kontrolu investičných akcií, ktoré 
sa realizovali vo Svidníku v roku 2018. 

   Revitalizácia centra mesta, zatep-
lenie materských škôl, rekonštrukcia 
chodníkov a miestnych komunikácií, 
priestorov dobrovoľného hasičského 
zboru, náter „modrého“ mosta sú 
predmetom rozsiahlej a podrobnej 
kontroly, ktorej výsledky by mali uká-
zať, v akom stave preberáme mesto 
Svidník, ako boli tieto projekty úspeš-
né a ako sa z výsledkov prevedených 
prác môžeme „tešiť.“ Počas celého 
prechádzajúceho roka vzbudzovali 
tieto stavebné a investičné akcie u 
poslancov mestského zastupiteľstva 
a svidníckej verejnosti pochybnosti o 
kvalite ich vykonania a celkovej cene. 
Kontroly ešte stále prebiehajú, ale už 
teraz vieme, že najpálčivejším problé-
mom sa ukázala problematika naviac 
vykonaných prác, ktoré mali výrazný 

dosah na celkovú cenu jednotlivých 
stavieb. Naviac práce, o ktorých 
neboli poslanci minulého volebného 
obdobia a Svidníčania informovaní, 
nie sú uhradené a niektoré neboli do-
posiaľ z rôznych dôvodov dokončené. 
V súčasnosti „fi nišujeme“ s fi nančnou 
a právnou kontrolou revitalizácie cen-
tra mesta. Z jej výsledkov vyberám 
najrelevantnejšie skutkové závery, 
o ktorých si myslím, že verejnosť 
musí vedieť.
   1. Projekt Svidník - revitalizácia 
centra mesta. Trošku z histórie - od 
prvých momentov, odkedy sa projekt 
prerokúval v zastupiteľstve, bol spre-
vádzaný pochybnosťami a pripomien-
kami. Už samotný fakt, že stavebný 
projekt bol z roku 1998, teda 20 rokov 
starý a pred podaním na schválenie 
agentúrou nebol vôbec upravený ani 

„zmodernizovaný“ tak, aby vyhovoval 
súčasným normám a potrebám mesta 
a jeho obyvateľov. (celý tento postup 
pripomína projekt rekonštrukcie kina  
a známy problém so sedačkami). 
Niekoľko dôsledkov je viditeľných 
dnes - informačné tabule, ktoré sa 
hodia skôr do lesoparku a vlastne 
celý koncept parku, ktorý v roku 1998 
síce mohol byť dobrý, ale dnes, keď 
sa parky vytvárajú práve opačným 
spôsobom - viac trávnatých plôch, 
viac stromov, viac moderných drob-
ných prvkov architektúry - to všetko 
vyznieva prinajmenšom rozpačito. 
Čo však nevidieť na prvý pohľad je 
napríklad fakt, že pôvodne napláno-
vané materiály, ktoré sa mali použiť 
na stavbu parku sa už nevyrábajú - ak 
mal byť projekt dodržaný, museli byť 

vyrobené na objednávku, a teda boli 
drahšie. A to nespomíname zrušenú 
tržnicu, ktorá, samozrejme, v roku 
1998 naplánovaná nebola, takže sa 
nepostavila, a v meste teraz chýba, 
ďalej napríklad bezbariérové vstupy 
na chodníky, ktoré sa museli doro-
biť atď. Veľkou položkou v prácach 
naviac je napríklad suma vyše 74 
000 € za uskladnenie vybúraných 
materiálov - asfaltu. Aj keď pôvodcom 
odpadu je mesto Svidník, ktoré s ním 
malo naložiť v zmysle zákona hospo-
dárne a ekologicky, dodávateľ stavby 
ho vyviezol a uskladnil na skládke za 
sumu, ktorá je vyššia než samotné 
nové vyasfaltovanie plochy, z ktorej 
bol odstránený.  
   2. Pri samotnej realizácii stavebných 
prác bolo identifi kovaných množstvo 
ďalších pochybení a nezrovnalostí 

- suma prác naviac je zatiaľ určená 
na 126 198,61 € (podľa dvoch roz-
počtov, jedným z augusta, druhým z 
novembra, na tie isté práce). Ak bolo 
28. augusta 2018 jasné, že je potreba 
vykonať práce naviac za takúto sumu, 
prečo potom 
v októbri, keď 
bolo zasadnu-
tie mestského 
zastupiteľstva, 
nebo l i  t ie to 
rozpoč ty  za 
práce naviac 
p r e d l o ž e n é 
na rokovanie 
m e s t s k é h o 
zastupiteľstva 
- odpoveď je 
jasná - voľby. 

Preto bol dátum na 
druhom krycom liste 
zmenený na 8. no-
vember 2018.
   3. Podľa zmluvy 
medzi mestom Svid-
ník (ktorú podpísal 
vtedajší primátor p. 
Holodňák) a zhotovi-
teľom stavby firmou 

GAS-MG - všetky zmeny a doplnky 
možno uskutočniť len písomne (teda 
práce naviac mali byť defi nované v 
dodatku, ktorý musí byť schvaľovaný 
v zastupiteľstve - čo nebolo), inak je 
zmena neplatná. A podľa čl.4.2.2. tejto 
zmluvy, práce, ktoré zhotoviteľ vykoná 
bez príkazu objednávateľa alebo od-
chylne od dohodnutých podmienok, 
objednávateľ neuhradí. Aj napriek 
tomu boli ešte v auguste uhradené 3 
faktúry: Za prevoz stánkov (1 730 €) 
za výrub stromov (4 858 €), naklada-
nie a vývoz stromov (669 €). 
   4. Ďalšiu faktúru za pílenie, naklada-
nie a odvoz konárov som zhotoviteľovi 
vrátila ako neopodstatnenú, dostala 
sa mi na stôl pár dní po nástupe do 
funkcie. 
   5. Ďalšie faktúry za práce naviac v 
hodnote viac ako 34 000 €, ktoré boli 

objednané v rozpore s pravidlami 
fi nančnej disciplíny, neboli uhradené. 
Takže cena celkom za zhotovené 
dielo 463 257,30 € (podľa zmluvy) 
sa vyšplhala na 597 466,87 €. 
   6. K tomu treba pripočítať faktúry 
za práce mimo projektu (bez súťaže!) 
za takmer 32 tisíc (z toho napr. múrik 
pri predajni mäsa za 8 221,16 €), 
ktorých objednávky sa našli doda-
točne a nikdy neboli v zmysle zákona 
zverejnené na internetovej stránke 
mesta, preto ich kvalifi kujeme ako 

súkromné objednávky osoby, ktorá 
ich podpísala.
   V sumári sa dostávame k sume 
cca 628 500 €. Závery z vykonanej 
kontroly sú veľmi vážne, považujem 
preto za potrebné prerokovať celú 
správu hlavného kontrolóra s po-
slancami a oboznámiť ich o všetkých 
detailoch. 
   Vzhľadom na závažnosť porušení 
a hľadanie možných riešení, prosím 
verejnosť o trpezlivosť. Po stretnutí 
s poslancami mestského zastupi-
teľstva a v neposlednom rade aj s 
predstaviteľmi spoločnosti GAS-MG, 
s.r.o., budeme verejnosť priebežne 
a korektne informovať, pretože má 
právo poznať pravdu. Pochybenia sú 
tak závažne, že z princípu opatrnosti 
a zákonnosti nebudú žiadne faktúry 
a objednávky uhradené.
   V súčasnosti prebiehajú kontroly 
ostatných akcií a projektov, závery 
z týchto kontrol budú predmetom 
rokovania s poslancami mestského 
zastupiteľstva. O výstupoch z roko-
vania a ukončených kontrol budú 
obyvatelia mesta Svidník korektne 
informovaní. 

Marcela Ivančová, 
primátorka mesta Svidník

Rekonštrukcia Parku L. Svobodu pod drobnohľadom nového vedenia mesta, 
primátorka hovorí o závažných pochybeniach

Primátorka Marcela Ivančová upozorňuje, že pri rekon-
štrukcii Parku L. Svobodu zistili závažné pochybenia
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   Pietnymi aktmi kladenia 
vencov a kytíc si predstavitelia 
samosprávy, štátnej správy, po-
litických strán, spoločenských 
organizácií, firiem a Sloven-
ského zväzu protifašistických 
bojovníkov v uplynulý piatok 
pripomenuli 74. výročie oslobo-
denia Svidníka, ktoré pripadlo 
na sobotu 19. januára. 

Pripomenuli sme si 74. výročie oslobodenia Svidníka Pripomenuli sme si 74. výročie oslobodenia Svidníka 
   Vence a kytice kvetov položili najprv k Pamät-
níku československých vojakov v Duklianskom 
priesmyku, potom pri Soche arm. gen. L. Svobo-
du v centre Svidníka a napokon pri Pamätníku 
Sovietskej armády vo Svidníku. Medzi hosťami 
bol aj zástupca Veľvyslanectva Ruskej federácie 
na Slovensku so sídlom v Bratislave.        (pn) 

Pri Soche L. Svobodu v centre Svidníka 
sa prihovoril historik Jozef Rodák

Kytice kvetov položili aj krajskí 
poslanci  Ján Hirčko a Ján Vook

Na pietnych aktoch sa zúčastnili zástupcovia sa-
mosprávy mesta a štátnej správy okresu Svidník

Na Dukle a vo Svidníku ne-
chýbal ani riaditeľ Vojenského 
historického ústavu v Bratislave 

Miloslav Caplovič s kolegami

Oslobodenie Svidníka si pripomenuli nielen odbojári, ale i deti zo svidníckeho Detského domova 

Primátorka Svidníka Marcela 
Ivančová počas príhovoru
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  Regionálnu veteri-
nárnu a potravinovú 
správu vo Svidníku 
riadi nový riaditeľ. Je 
ním Ľubomír Hrišo, 
ktorý sa funkcie riadi-
teľa ujal ešte začiatkom 
septembra minulého 
roka.
  Pripomeňme, že dlhoroč-
ným riaditeľom Regionálnej 
veterinárnej a potravinovej 
správy vo Svidníku bol Mi-
chal Zozuľák, ktorý pôsobil 
aj ako poslanec Mestského 
zastupiteľstva vo Svidníku. 
Po tom, čo Michal Zozuľák 
vlani zomrel, sa novým ria-
diteľom Regionálnej veteri-
nárnej a potravinovej správy 
stal už spomínaný Ľubomír 
Hrišo, ktorý bol zamestnan-
com tohto úradu. 

(ps)

  Koncoročné odpočty energií sú za nami. V niektorých prípadoch 
odhalili zaujímavé  skutočnosti.

Čo odhalili koncoročné odpočty?

  V rámci odpočtov je ideálne, ak sa odpočet meračov v celom bytovom dome 
zrealizuje počas jedného termínu. Rozpočítanie je tak spravodlivejšie. V 
bytových domoch, ktoré ešte nemajú merače na diaľkové odčítanie spotrieb, 
sú vlastníci povinní sprístupniť byt odpočtovej službe. Nechať odpočtovú 
službu za dverami, sa určite nevyplatí. Údaje z meračov sú podkladom pre 
ročné zúčtovanie nákladov na bývanie. Ak sa bude musieť podľa zákona 
vypočítať náhradným spôsobom, vlastníka bytu to môže vyjsť drahšie ako 
keď byt sprístupní. 
  Náhradná spotrebná zložka sa vypočíta pre tie byty, v ktorých vlastníci 
neumožnili nainštalovať či odčítať pomerové rozdeľovače tepla, určené 
meradlá alebo vodomery (napr. nesprístupnili byt alebo radiátory svojvoľne 
demontovali), neoprávnene do nich zasahovali, poškodili ich alebo ovplyvnili 
či znefunkčnili. Určuje sa z hodnôt nameraných na meračoch v dome, pri teple 
je to 1,5-násobok priemeru na meter štvorcový. Ak sa preukáže, že spotrebiteľ 

ovplyvňoval vodomer na teplú vodu, ide až o 3-násobok priemeru na byt alebo 
nebytový priestor. Náklady na teplo sa v týchto  prípadoch môžu navýšiť až 
o 50 % a v prípade neoprávnenej manipulácie s vodomerom na teplú vodu 
(ovplyvňovanie vodomeru) až o 300 %. Bytom, pre ktoré bol v minulosti výpočet 
náhradnej spotreby výhodou a vlastníci teda nemali záujem o spracovanie 
vyúčtovania na základe skutočnej spotreby, preto určite odporúčame dať si 
urobiť riadny odpočet, nakoľko podľa novej platnej legislatívy ich môže určenie 
spotrebnej zložky náhradným spôsobom nepríjemne prekvapiť. 
  Veľakrát sa stáva, že v bytovom dome majú vlastníci podozrenie na ovplyv-
ňovanie vodomeru - ktoré znášajú v konečnom dôsledku len susedia v rám-
ci bytového domu, 
avšak vlastník bytu 
ovplyvňoval vodomer 
vo svoj prospech ta-
kým spôsobom, že 
bolo ťažké jeho kona-
nie preukázať. Každé 
takéto ovplyvňovanie 
vodomeru  následne 
zvyšuje  výšku koefi -

Novým riaditeľom Ľubomír Hrišo cientu v danom bytovom dome. Mnohí domovníci, alebo predsedovia spolo-
čenstva vedia, aký je často problém preukazovať neoprávnenú manipuláciu 
a ovplyvňovanie vodomeru vlastníkovi bytu.  
  Tento problém rieši osadenie vodomerov s diaľkovým odpočtom. Pri osa-
dení vodomerov v bytových domoch elektronický systém nám okamžite zistí 
a ohlási nezrovnalosť na vodomere, jeho manipuláciu, spätný tok a pod. 
Kontrolu meračov a merania vykonáva systém vždy opakovane, diaľkovým 
spôsobom. Systém diaľkového odpočtu nám odhalil neoprávnené naklada-
nie s vodomermi, ovplyvňovanie magnetmi, poruchy vodomerov, pričom to 
vie systém odhaliť aj bez nutnosti vstupu do bytu vlastníka. Veľmi dôležitou 
vlastnosťou systému je tak aj  preventíva - žiaden užívateľ bytu pri vedomí, 
že bude okamžite odhalený, nebude  podstupovať riziko sankcií pri neopráv-
nenom ovplyvňovaní (až 300 %) a predovšetkým hanbu pred susedmi, na 
úkor ktorých sa chce obohacovať. Viacero bytových domov sa už rozhodlo 
pre odpočty energií diaľkovým spôsobom. 
  Pri ukončení doby ciachu vodomerov v bytovom dome jednoznačne odporú-
čame  osadiť vodomery na teplú aj studenú vodu s diaľkovým odpočtom. Bude 
tak možné kedykoľvek urobiť odpočty u 100 % bytov, v jednom okamihu, bez 
nutnosti vstupovať do bytu a zároveň odpadá problematika nesprístupnených 
bytov, ktoré vždy skresľujú konečný výsledok a sťažujú hľadanie príčiny koefi -
cientu. Cena vodomerov s diaľkovým odpočtom je už na prijateľnej úrovni, v 
porovnaní s minulosťou je oveľa nižšia, týmto systém sa stáva dostupným pre 
všetky bytové domy a jeho výhody zvyšujú bytový komfort a zároveň úsporu 
nákladov pri efektívnom odhaľovaní porúch alebo manipulácií vodomerov 
susedmi. Konkrétne informácie ohľadom diaľkových odpočtov, montáže a 
cenách sme poskytli predsedom spoločenstiev vlastníkov bytov, ktorí môžu 
následne poinformovať svojich členov a rozhodnúť o možnosti  efektívnejšieho 
a spravodlivejšieho spôsobu odčítania meračov.

 Gabriel Kaliňák, riaditeľ spoločnosti SLUŽBYT, s.r.o. 
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 Pozvanie primátorky mesta Svidník Marcely Ivančovej na 
novoročné stretnutie prijali v utorok 15. januára desiatky hostí 
zo sektoru služieb, podnikania, cirkví i médií. 

Nová primátorka, nový rok, nová spolupráca... 

  Všetkým prítomným primátorka popriala do nového roka „veľa úspechov v 
pracovnom a, samozrejme, osobnom živote, veľa zdravia a takisto zdravé 
fi rmy, v ktorých pôsobíte, pretože za každou z týchto fi riem, za každou z 

týchto inštitúcií vidíme zamestnancov, za každým zamestnancom vidíme 
rodinu, rodinu ktorá neodišla z tohto regiónu a ktorá pomáha prežiť mestu 
a celej tejto oblasti.“  Za tento prínos primátorka mesta prítomným srdečne 
poďakovala.  

  Primátorka vyzdvihla fungovanie 
dlhoročných fi riem, ktoré dokázali prežiť, 
ktoré motivujú svojich zamestnancov a 
už roky sa udržiavajú v podnikateľskom 
sektore. Ocenila zástupcov mladších 
firiem, ktorí dokázali zhmotniť svoje 
predstavy a dokázali rozbehnúť biznis v 
tom dobrom slova zmysle.
  Primátorka Marcela Ivančová sa obrátila 
na zástupcov inštitúcií a podnikateľského 
sektoru s prosbou o obojstranne dobrú 
spoluprácu a parafrázovala slová 
amerického prezidenta: „Skúsme sa 
pýtať, čo mi mesto môže dať, ale skúsme 
aj druhú stranu, čo ja viem dať mestu?“
Primátorka Marcela Ivančová na záver 
svojho príhovoru pozvala prítomných na 
diskusiu pri pohári vína a na skromné 
pohostenie.
 Atmosféru spríjemnilo komorné vystúpenie 
žiakov a učiteľov Základnej umeleckej školy 
vo Svidníku a počas celého novoročného 
stretnutie doprevádzala hostí príjemná 
klavírna hudba v podaní riaditeľa ZUŠ 
Marcela Prokopa.                              (kt) 

  Sociálna poisťovňa aj v roku 2018 zaznamenala prudký nárast 
počtu dávok materské vyplácaných otcom dieťaťa. Odmieta 
preto medializované informácie o hromadnom zamietaní 
materského otcom. 

Počet dávok materské pre otcov prudko narastá

  Počet zamietnutých žiadostí o materské otcov v minulom roku sa pohybuje 
na úrovni 2%. Išlo o prípady, keď žiadatelia nesplnili podmienky na priznanie 
a výplatu dávky. Podľa predbežných údajov za rok 2018 priznala poisťovňa 
materské 12 836 otcom.
  Sociálna poisťovňa posudzuje každú žiadosť o materské individuálne tak, aby 
bol dodržaný zákon o sociálnom poistení a jeho základný účel - starostlivosť 
o dieťa otcom. Zároveň platí, že zákon defi nuje účel nemocenského poistenia 
ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti. 
Dávka materské by preto mala otcovi kompenzovať stratu na zárobku 
spôsobenú tým, že si skrátil pracovný úväzok alebo zmenil charakter práce, 
aby sa mohol starať o dieťa.

  Najčastejšou príčinou v prípadoch nepriznania dávky je to, že otec aj 
po prebraní dieťaťa do starostlivosti naďalej pracuje v nezmenených 
podmienkach (neupravený pracovný režim, rovnaký, prípadne ešte vyšší 
počet odpracovaných hodín). Sociálna poisťovňa sa v praxi stretla s viacerými 
snahami zo strany žiadateľov o dávku zákon obchádzať, preto musí každý 
prípad posudzovať individuálne a údaje uvedené v žiadosti si overiť aj u 
zamestnávateľa. O dávku požiadal napríklad aj otec, ktorý išiel do ústavu na 
výkon trestu alebo informovali sa vojaci, ktorí odchádzali na misiu do zahraničia 
a teda je jasné, že o dieťa sa žiadnym spôsobom nemohli starať.
  Kým v roku 2013 otcovia poberali 305 týchto dávok, v roku 2017 ich bolo 6 
553 a predbežné údaje za rok 2018 hovoria už o počte 12 836.
V roku 2013 Sociálna poisťovňa vyplatila otcom na materské vyše 602 tisíc 
eur, v roku 2017 to bolo 22,4 miliónov eur a za uplynulý rok predbežne takmer 
52 miliónov eur. Vďaka prijatým opatreniam rastie aj priemerná výška dávky 
materské, pričom muži dostávajú dávku vyššiu než ženy. U mužov dosiahla v 
roku 2018 predbežne 840 eur a u žien 614 eur.                                       (sp) 

Primátorka vyzdvihla fungovanie dlhoročných fi riem, ktoré dokázali 
prežiť, ktoré motivujú svojich zamestnancov a už roky sa udržiavajú 
v podnikateľskom sektore

Primátorka a prednosta s novinármi... 
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   Svoju osemnástu kapitolu po ročnej prestávke v uply-
nulú sobotu napísal Svidnícky občiansky ples. Konal sa 
v Reštaurácii STAVBET a jeho organizátorom bolo ako 
obyčajne Občianske združenie Chránime kraj pod Duklou 
aj za mediálnej podpory Podduklianskych noviniek.

Svidnícky občiansky ples po ročnej pauze vypredanýSvidnícky občiansky ples po ročnej pauze vypredaný

   Záštitu nad obľúbeným plesom mala primátorka Svidníka 
Marcela Ivančová, ktorá ho otvorili nielen príhovorom, ale i 
úderom na gong. 
   Do tanca 130-tim plesajúcim vyhrávala hudobná skupina 
Alegro zo Svidníka a organizátori tradične pripravili aj pestrý 
kultúrny program. Nechýbal spoločenský tanec v podaní svid-
níckej tanečnej skupiny Svitan, ale ani vystúpenie operného 
speváka, Svidníčana Igora Kucera a takisto ani rezké a tem-
peramentné tance v podaní tanečného 
zoskupenia Grimmy Dance Company 
z Prešova. 
   Po polnoci vyžrebovali atraktívnu 
tombolu, v ktorej šťastlivci vyhrali 
napríklad i televízor, chladničku či dva 
bicykle. 
   Vynikajúca atmosféra na plese 
svedčila o tom, že Svidnícky občiansky 
ples má aj po ročnej pauze svojich 
priaznivcov a hlavne pevné miesto 
medzi spoločenskými akciami nielen 
vo Svidníku, ale i v celom regióne. 

(pn) 

Úderom na gong ples slávnostne otvo-
rila primátorka Marcela Ivančová

V programe vystúpil aj 
operný spevák Igor Kucer

Kristína Kurilcová s priate-
ľom Jozefom Žákom

Lukáš Sirý s manželkou

Svidnícky viceprimátor 
Michal Goriščák s part-

nerkou Veronikou

Medzi hosťami boli viacerí mestskí po-
slanci, ale napríklad aj krajský poslanec 

Ján Hirčko s manželkou Evou

Dámy sa na plese previedli 
v nádherných róbach
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Na sobotňajšom plese sa zišli aj tradičné partie, okrem iných naprí-
klad aj manželia Čekanovci či Markovci (na fotografi i vpravo)

Jaroslav Mičák (zľava) a Dušan Kuzma 
za OZ Chránime kraj pod Duklou pri odo-

vzdávaní hlavnej tombolovej ceny  Manželia Kimákovci vo víre tanca

V tombole sa šťastena usmiala 
aj na Pavla Sirýho

Auditor Michal Lažo sa na plese bavil 
v spoločnosti manželky a priateľov

Sivákovci a Hojdovci v spoločnosti jedného z najtradič-
nejších hostí plesu Florentinom Adandedjanom

Manželia Šoltésovci dokázali, že to na 
parkete stále vedia poriadne roztočiť

Foto na dvojstrane: Valika 
Ripperová a Michal Kurilec
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  Po troch semifi nálových kolách sa v predminulý piatok 11. januára konal 
galakoncert. Súťažná prehliadka v speve vianočných piesní a kolied Vianočná 
hviezdička vyvrcholila v kinosále Domu kultúry vo Svidníku. 
  Na galakoncerte sa stretli víťazi regionálnych kôl a hostia z Ukrajiny - sólisti 
Vira Sentipal, Irina Filipenko, a skupina Fejerverk. Jednotlivých súťažiacich 
spevákov a speváčky hodnotila odborná porota v zložení: predseda operný 
spevák Igor Kucer a členovia Ľudmila Jakubčová a Jana Bilecová. Všetkých 
súťažiacich hudobne doprevádzala cimbalová hudba Muzikanci Raslavicke. 
Víťazkou v kategórii sólo sa stala Ľudmila Lukáčová, no a v skupinovom 
speve sa porota rozhodla udeliť diplom laureáta skupine Komanička a 
skupine Sonečko zo Svidníka. Hlavná organizátorka súťažnej prehliadky v 
speve vianočných piesní a kolied Halina Mivkaničová zdôraznila, že všetkým 
účastníkov prehliadky blahoželajú a tešia sa na ďalší ročník. 

(pn)

  Netradičný prístroj v zariadení DOST Svidník pomáha nie len 
psoriatikom. Prístroj s názvom Pulverizátor nenájdete nikde 
inde na Slovensku. 

Netradičný prístroj - Pulverizátor

  Jediné miesto kde sa s ním pacienti môžu stretnúť je zariadenie MUDr. 
Hany Zelenkovej PhD., MBA - DOST. Spomínaný prístroj si dala MUDr. 
Zelenková vyrobiť podľa vlastných predstáv a na základe informácii, ktoré 
získala počas svojich zahraničných ciest. „Princíp spočíva v tom, že si ľahnete 
do silikónového stanu, v ktorom sú dýzy. Z tých sa v jemných kvapôčkach 
rozprašuje minerálna voda. Je veľmi dôležité aby mali kvapôčky vody teplotu 
približne 37°C,“ vysvetlila primárka zdravotníckeho zariadenia DOST. 
  Pulverizátor slúži hlavne pri liečbe psoriázy a atopického ekzému. Využívajú 
ho však aj pacienti s jazvami alebo popáleninami. Prístroj je výnimočný taktiež 
svojou veľkosťou, keďže v pulverizačnej vani je možné naraz ošetrovať 
aj veľké plochy tela. Skúsená dermatovenerologička odporúča procedúru 
absolvovať 1x denne po dobu aspoň jedného mesiaca. Pobyt v pulverizátore 
sa líši podľa potrieb každého pacienta, po väčšine trvá od 20- 40 minút. 
Pulverizáciu je možné v priebehu masáží niekoľkokrát opakovať, aby koža 
bola stále prevlhčená. Tlak na kožu pri masáži nesmie byť ani veľmi slabý, 
ani veľmi silný, mal by mať charakter ako stisk pri podaní ruky. Po vykonanej 
masáži ložisko otrieme a nanesieme v jemnej vrstve masť. Ako ďalšia možnosť 
využitia pulverizácie je rejuvenizácia - omladzovanie spolu v kombinácii s 
karboxyterapiou.

DOST

Vianočná hviezdička vyvrcholila slávnostným galakoncertom
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  Silvester a príchod nového roka 2019 podľa Juliánskeho kalen-
dára oslávili vo Vyšnom Mirošove. V uplynulú nedeľu 13. januára 
sa Vyšnomirošovčania zišli v sále kultúrneho domu. 

Spravodajstvo

Silvestrovská zabíjačka a ohňostroj vo Vyšnom Mirošove

  Starosta obce Michal Petraník spolu s poslancami Obecného zastupiteľstva 
pripravili pre obyvateľov obecnú zabíjačku. Počas dňa pripravili rôzne zabí-
jačkové špeciality, jaternice, tlačenku, dusenú kapustu s mäsom, klobásky a 
ďalšie, na ktorých si podvečer v sále kultúrneho domu pochutnávali obyva-

telia obce. Nechýbal medzi nimi ani správca Pravoslávnej cirkevnej obce vo 
Vyšnom Mirošove Alexander Kleban s manželkou. Všetci spolu potom vyšli 
za budovu obecného úradu, kde starosta s poslancami a s Pravoslávnou 
cirkevnou obcou zabezpečil a o siedmej večer odpálil silvestrovsko-novoročný 
ohňostroj podľa Juliánskeho kalendára. Potom si ešte Vyšnomirošovčania 
pochutnávali na zabíjačkových dobrotách a do spevu im vyhrávala aj miestna 
rómska kapela.                                                                                            

 (pn) 
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Kto daroval krv?    

Čo premieta Kino Dukla?Čo premieta Kino Dukla?
TRHLINA

Piatok 25. januára o 19. hodine
Nedeľa 27. januára o 19. hodine 

 Mysteriózny triler o jednej z najväčších záhad Slovenska - nevysvetliteľnom 
miznutí ľudí v pohorí Tribeč
Réžia: Peter Bebjak  •  Hrajú: Matej Marušin, Mária Havranová, Dávid Hartl, 
Tomáš Maštalír, Juraj Loj, Tomáš Mischura, Martin Šalacha, Emanuel Hason, 
Ondrej Hraška, Jaroslav Mottl, Ela Lehotská
Nezamestnaný absolvent Igor objaví záznamy výpovedí psychiatrického 
pacienta Waltera Fischera. Ten pred sedemdesiatimi rokmi záhadne zmizol 
v pohorí Tribeč, a keď sa po vyše dvoch mesiacoch rovnako záhadne objavil, 
mal na tele čudné popáleniny a zranenia. Bol dezorientovaný, nedokázal 
vysvetliť, čo sa mu stalo, už nikdy sa nespamätal.
  Igor pátra ďalej a s údivom zisťuje, že Fischerov prípad nie je ojedinelý - 
zmienky o tajomnom miznutí ľudí v tomto pohorí siahajú hlboko do histórie. 
Hrôzostrašných prípadov pribúda. Igor s priateľkou Miou, konšpirátorom 
Andrejom a tvrdým skeptikom Dávidom preniká čoraz hlbšie a odhaľuje 
skutočnosti, ktoré sú oveľa desivejšie, než akákoľvek fantázia. Vyberú sa 

na výpravu priamo do tribečských lesov, kde zažijú čosi vymykajúce sa chá-
paniu. Spočiatku nevinné pátranie sa končí tragicky. Toto tajomstvo má totiž 
príšerne ostré zuby.

MP 12, SR, OV, 111 minút, vstupné: 5 €
NÁVRAT DOMOV - Sobota 26. januára o 19. hodine 

  Dobrodružný rodinný fi lm od autora bestselleru Psia duša.
Réžia: Charles Martin Smith  •  Podľa predlohy: W. Bruce Cameron  •  Scenár: 
W. Bruce Cameron, Cathryn Michon  •  Kamera: Peter Menzies Jr.  •  Pro-
ducent: W. Bruce Cameron, Gavin Polone  •  Hrajú: Bryce Dallas Howard, 
Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Alexandra Shipp
Bella bola len šteniatko, keď si ju Lucas adoptoval a odvtedy boli najlepší 
priatelia. Jedného dňa však Bella zmizne a ocitne sa vyše 600 km od svojho 
pána. Láska k nemu je však silnejšia ako nepriazeň osudu a Bella je rozhod-
nutá sa vrátiť domov. Cestou na ňu čakajú rôzne dobrodružstvá, noví priatelia, 
ale aj nebezpečenstvá veľkého, neznámeho sveta...

USA, MP 12, český dabing, 92 minút, vstupné: 5 € 
RALPH BÚRA INTERNET - Nedeľa 27. januára o 15. hodine 

  Disneyho animovaná rodinná komédia od tvorcov fi lmu Zootropolis.
Réžia: Rich Moore, Phil Johnston  •  Hrajú: Gal Gadot, Kristen Bell, Mandy 
Moore
Známy videoherný hromotĺk Raplh a jeho malá kamarátka Vanellope musia 
podstúpiť riskantné dobrodružstvo, aby našli náhradnú časť do Vanelopinej 
videohry. Opúšťajú bezpečie svojej videoherne a vydávajú sa do rozsiahleho 
a vzrušujúceho sveta internetu. Cestou stretávajú všemožných obyvateľov 
siete a putujú jeho zákutiami od veselých otvorených detských hier po temné 
hlbiny Dark webu. Ralph Rozbi-to však nie je ľahká váha a tak svetová sieť 
môže, ale aj nemusí prežiť Ralphovu zrážku s internetom.

 MP 7, USA, slovenský dabing, 112 minút, vstupné: 5 € 

  V stredu 16. januára 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie 
svidníckej nemocnice v rámci Študentskej kvapky krvi darovať krv 38 
bezpríspevkových darcov: 
  Monika Demjanová (4), Jozef Gogoľ (21), Viliam Vašuta (24), Milan Lehocký 
(8), Vladislav Čisár (59), Alena Vanatová (37), Ján Fecenko (31), Martin 
Jurčenko (38),  Ján Troščák (57), Ján Siňár (26), Peter Gič (25), Peter Hic (24), 
Patrik Kačmár (18), Silvia Hicová (8), Slavomír Kundrát (73), Alena Gičová (6), 
Marián Gič (5), Marieta Feková (prvodarca), Marek Fek (12), Martin Ragan 
(23), Michal Jurek (11), Marek Bochmač (8), Zdenka Vaňková (prvodarca), 
Štefan Teraz (38), Ján Hajda (48), Larisa Šmajdová (27), Marek Jesenský 
(22), Róbert Gostič (2), Dana Jurková (5), Marián Kmec (54), Peter Sekeľ 
(14), Dominik Sekeľ (5), Kevin Kurej (6), Ján Rodák (5), Jozef Adamica (34), 
Erik Zelinka (16), Katarína Keselicová (8), Jana Smolková (prvodarca). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

91. (Podduklianske o)svetové kino 
JACK STAVIA DOM (ČSFD 68%)

Streda 30. január o 19. hodine v priestoroch POS vo Svidníku 

O fi lme:
  Ponurý, ale zároveň groteskne humorný fi lm nás 
zavedie do USA 70. rokov. Pre sériového vraha 
Jacka je každé zabitie umeleckým dielom. Svoje 
temné majstrovstvo sa snaží počas rokov vybrúsiť 
k dokonalosti. Napriek jeho vysokej inteligencii 
sa polícia pomaly približuje, zatiaľ čo Jack viac a 
viac riskuje na ceste k dokonalej vražde. Násilné 
činy mu pomaly ale isto dláždia cestu do horúcich 
pekiel…  

Réžia: Lars von Trier, žáner: dráma/thriller/
komédia, Dánsko/ Francúzsko/ Nemecko/
Švédsko, 2018, 152 min, MP: 18+, vstup: 3 €/ s 
preukazom FK: 2 € 
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   V týždni od 14. do 18. januára 2019 sme sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu v 
lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica. Kurzu sa zúčastnilo 33 žiakov, pre 
ktorých sa prechodným domovom stal Penzión Volga v Tatranskej Lomnici. 
Po vybalení a ubytovaní, sme sa presunuli do lyžiarskeho strediska Tatranská 
Lomnica - Štart, vzdialeného len 500 metrov od ubytovne. Hneď v úvode nám 
počasie neprialo, za sneženia a vo fujavici sme po rozdelení do družstiev 
chvíľku lyžovali, ale silný vietor nám lyžovať nedoprial. V penzióne sme si 
dopriali teplý čaj a po chutnej večeri nám bolo  premietnuté video Základy 
lyžovania, doplnené komentárom k novým trendom v lyžovaní - carvingové 
a snowbordové lyžovanie. Po videu sme mali zoznamovací večierok spojený 
s diskotékou. Po večierke síce unavení, ale ešte dlho do noci sme nemohli 
zaspať plní zážitkov z prvého dňa. Druhý deň po dobrých švédskych raňajkách 
sme po skupinách odchádzali na svah, kde prebiehal výcvik po družstvách  
až do 12.00 hod. a nasledoval presun do hotela a obedňajšia prestávka. Po 
obedňajšej prestávke nasledoval poobedňajší výcvik. Večer jedna skupina nav-
štívila wellness Aqua Titris Tatranská 
Lomnica a druhá spoznávala samot-
nú Tatranskú Lomnicu. Nasledovala 
večera a prednáška nášho doktora 
na tému Ochrana zdravia na horách a 
poskytovanie prvej pomoci, po nej sme 
sa bavili pri  kultúrnom programe, ktorý 
pokračoval diskotékou. V stredu sme 
lyžovali v skupinách len do obeda, keď 
poobede sme mali mať výlet na Hrebie-
nok, ale pre zasýpanú trať Smokovec 
- Hrebienok, sme mali náhradný výlet 
Tatranská Lomnica - Skalnaté Pleso, 
novou 15 miestnou lanovkou. Večerný 
program bol v znamení programu izba 
baví izbu a diskotéky. Vo štvrtok sme 

   Centrum voľného času začalo v 
roku 2019 už ôsmy rok svojej činnosti, 
a preto je čas trošku bilancovať. 
Napriek počiatočným otázkam opod-
statnenia jeho zriadenia čas ukázal, 
že tieto obavy boli zbytočné a spo-
ločnými silami sa nám podarilo vybu-
dovať funkčnú jednotnú organizáciu, 
ktorá plní svoj účel. Aj v uplynulom 
kalendárnom roku sme zorganizovali 
množstvo akcií, podujatí a súťaží 
nielen pre deti z mesta, ale i celého 
regiónu. Okrem pravidelnej krúžkovej 
činnosti to bolo i mnoho nepravidel-
ných akcií. Za všetky spomenieme 
napr. Deň detí s ozbrojenými silami, 
ktorej sa zúčastnilo takmer 2000 ľudí. 
Novinkou bol týždenný stredoveký vo-
jenský tábor v čarokrásnom prostredí 
Ľubovnianskeho hradu. Z tradičných 
denných táborov počas zimných, 
jarných i letných prázdnin sa aj tento 
rok veľkému úspechu opäť tešil tábor 
Farma odohrávajúci sa v areáli svid-
níckeho skanzenu. Veľmi nás teší, 
že ponuku našich táborov využíva 
čoraz viac Svidníčanov žijúcich nielen 
v iných mestách na Slovensku, ale i 
mimo neho. Tento rok sme mali deti 
napr. z Bratislavy, Nitry, Prešova, 
Košíc, ale i z Prahy, Cypru či Anglicka. 
Máme úprimnú radosť, že aj vďaka 
nám tak vznikajú nové medzinárodné 
priateľstvá, že deti spoznávajú naše 
tradície, kultúru, históriu a upevňujú 
väzby k nášmu krásnemu kraju - ro-

sa prebudili do krásneho slnečného rána a po lyžovačke dopoludnia sme 
poobede súťažili, lepší na svahu Čučoriedky, keď sme využili postavenú trať 
s časomierou a slabší na svahu pod Šartom. Posledný večer namiesto karne-
valu sme sa bavili rôznymi hrami a súťažami, ktoré sme ukončili diskotékou. 
V piatok sme ešte do pol dvanástej využili svahy v Lomnici, Štart, Bukovú 
horu, Čučoriedky východ a západ na poslednú lyžovačku a plní emócií sme 
ukončili vyhodnotením kurzu v penzióne Volga. V pretekoch si najlepšie 
počínali Marko, Gulová a Siroková, kultúrny program mal najväčšiu úroveň v 
podaní Štefanišina, pred Šimcovou a Berežňákom, najlepšia izba - hodnotila 
sa čistota a upravenosť počas kurzu bola č. 203 - Bilá, Savčáková, pred 102 
- Mikčo, Škurla a č. 112 - Leškanič, Kamenický, Feňo, Petra, Marcin. Všetci 
ocenení a účastníci kurzu boli odmenení sladkými cenami.
Ďakujeme našim učiteľom za trpezlivosť pri nácviku, ale aj počas celého kurzu 
a veríme, že získané zručnosti využijeme počas zimného obdobia. 

Žiaci 7.a a 7.b ZŠ Ul. Komenského Svidník

Žiaci ZŠ Komenského Svidník na lyžiarskom kurze v Tatranskej Lomnici

Čo trápi svidnícke Centrum voľného času? 
disku ich rodičov. Z iných hromadných 
podujatí to bol opäť Mikuláš, po 1x vo 
Svidníku sme spolu so SZĽH pripravili 
veľmi úspešnú akciu Deti na hokej, na 
ktorú sa o pár týždňov môžete tešiť 
opäť, zo športových súťaží spome-
nieme preteky v zjazdovom lyžovaní, 
cyklistické preteky, plavecké preteky, 
postupové okresné športové súťaže, 
okresné kolá predmetových olympiád 
a množstvo ďalších. Celkový počet 
príležitostných akcií,  ktoré CVČ v 
minulom roku zorganizovalo je 52 a 
na mnohých ďalších sme sa podieľali 
ako spoluorganizátor. 
   Čo nás však najviac trápi a zväzuje 

ruky v mnohých smeroch, je ne-
šťastný spôsob fi nancovania centier 
voľného času. Preto plne podporu-
jeme všetky aktivity  Asociácie CVČ 
na Slovensku smerujúce k zmenám 
v legislatíve. Podľa aktuálneho spô-
sobu financovania prostriedky na 
voľnočasové aktivity pre deti od 5-15 
rokov dostáva obec, kde má dieťa 
trvalé bydlisko. A tak je, žiaľ, bežnou 
praxou, že nám starostovia odmietajú 
refundovať tieto príspevky, aj keď 
deti z ich obcí navštevujú krúžky v 
našom CVČ. 
   Medzi obce, ktoré nám neplatia, 
patria: Beňadikovce, Cernina, Dup-

lín, Korejovce, Mlynárovce, Nižná 
Jedľová, Pstriná Rakovčík, Rovné, 
Svidnička, Vislava, Hrabovčík, Du-
bová, Nižný Orlík, Kečkovce, Nová 
Polianka, Nižný Mirošov a Radoma.
   Naopak, výbornú spoluprácu 
máme so starostami týchto obcí: 
Cigla, Hunkovce, Jurkova Voľa, Ka-
pišová, Krajné Čierno, Ladomirová, 
Roztoky, Stročín, Vyšná Jedľová, 
Vyšná Pisaná, Vyšný Orlík, Vyšný 
Mirošov, Šarišský Štiavnik, Vápeník a, 
samozrejme, s mestom Svidník. 
   Vzhľadom na doterajšie dosiahnuté 
výsledky sa svidnícke CVČ za pár 
rokov svojej existencie vyprofi lovalo 

na školské zariadenie so sta-
bilnou pozíciou v našom meste. 
Uvedomujeme si však, že stále 
je čo zlepšovať a posúvať sa 
dopredu. Preto už teraz inten-
zívne pracujeme na poduja-
tiach, ktoré nás čakajú v tomto 
kalendárnom roku tak, aby 
sme našimi aktivitami prispeli  
k utváraniu pozitívnych charak-
terových vlastností, hodnotovej 
orientácie a zdravého spôsobu 
života detí a mladých ľudí, k 
rozvoju ich záujmov, schopnos-
tí, tvorivosti i nadania a hlavne 
k produktívnemu využívaniu 
voľného času  detí a mládeže v 
našom meste. 

CVČ Svidník
Svidnícke Centrum voľného času organizuje na-
príklad aj tábory pre deti počas rôznych prázdnin
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   11. kolo piatej stolnotenisovej ligy prinieslo tri víťazstva 
domácim a dve hosťom. V tabuľke došlo iba k jednej zmene. 
Na štvrtú priečku postúpila Brusnica, ktorá využila zaváhanie 
Stropkovského béčka, ktoré prehralo so Stopkou. Stopka si 
týmto aj trochu prekvapivým výsledkom udržala kontakt s hor-
nou časťou tabuľky. V klubových derby stretnutiach sa lepšie 
darilo Céčkarom.

Výsledky 11. kola: 
STO Brusnica - 

GS Vyšný Hrabovec 14:4
B.: M. Antoš 4,5; Ľ. Antoš 3,5; Šte-
fanišin, J. Antoš po 3 - Goč ml. 2,5; 
Bunda 1,5. 

TJ Radoma - 

ŠM TJ Staškovce 3:15
B.: Hrušč, Dančišin, M. Baran po 1 - 
Martin Maliňák, Hrušč po 4,5; Gojdič 
3,5; Kočiš 2,5. 

JMC Lužany pri Topli C - 
JMC Lužany pri Topli D 13:5

B.: Maroš Michalko, Tomko po 4,5; 

Sabol, Čižmár po 2 - Sl. Gdovin 2,5; 
Vavrek, Pavlík po1; M. Gdovin 0,5. 

STOP Stropkov - 
STMK Stropkov B 10:8

B.: Mulik, Pašeň po 3,5; M. Harvilko 
2,5; Harmada 0,5 - Malina, Polivčák 
po 3; Baláž, J. Bedruň po 1. 

ŠŠK Centrál Svidník D - 
ŠŠK Centrál Svidník C 6:12

B.: Antoš 3; Štefanco 2; Genco, Lišiv-
ka po 0,5 - Kosť, Kurečko, J. Kosár 
po 3; Kostelník 2; Baka, Gašparík 
po 0,5.

TABUĽKA
1. Lužany C  11 10 0 1  145:53  31
2. Staškovce  11   9 0 2  122:76  29
3. Centrál C  11   8 0 3  118:80  27

Medziokresná súťaž družstiev

EXTRALIGA MUŽOV / TJ SPARTAK MYJAVA - TJ SLÁVIA SVIDNÍK 3:1 (28, -22, 23, 18)
   V uplynulú sobotu bolo na programe posledné 18. kolo základ-
nej časti Edymax extraligy mužov. V šlágri víkendu vyhrali druhé 
Košice na palubovke vedúcej Prievidze 3:1, do nadstavbovej 
skupiny 1. - 4. postúpil napokon Prešov na úkor Svidníka.

   Prešov sa na štvrté miesto vyšvihol 
vďaka víťazstvu 3:0 nad Komárnom. 
Vďaka tomuto víťazstvu Prešovčania 
v poslednom kole predbehli v tabuľke 
Svidník. Ten totiž zaváhal v Myjave a 
po prehre 1:3 klesol na piatu priečku.
   V skupine o 5.-10. miesto sa pred-
stavia Svidník, Myjava, Komárno, 

   Pozor!!! Zmena dátumu a časového  rozpisu Majstrovstiev okresov Svidník 
a Stropkov v stolnom tenise mládeže.
   Majstrovstvá sa uskutočnia v sobotu 26.1.2019 v telocvični Spojenej školy 
vo Svidníku.
   Časový rozpis: od 8.30 do 10.00 hod.: najmladší žiaci narodení 2008 a 
mladší, od 10.00 do 12.00 hod.: mladší žiaci narodení 2006 a mladší, od 12.00 
do 14.00 hod.: starší žiaci narodení 2004 a mladší, od 14.00 do 16.00 hod.: 
dorast narodení 2001 a mladší. 

(oostz)   

4. Brusnica  11  7 1 3 119:  79  26
5. Stropkov B  11  7 0 4 120:  78  25
6. Stropkov A  11  5 2 4   95:103  23
7. Radoma  11  2 0 9   68:130  15
8. Hrabovec  11  2 0 9   58:140  15
9. Centrál D  11  2 0 9   80:118  15
10. Lužany D  11  1 1 9   65:133  14
   12. kolo je na programe 25.1.2019 
o 18 hodine a stretnú sa: 
   ŠM TJ Staškovce - STO Brusnica; 
GS Vyšný Hrabovec - ŠŠK Centrál 
Svidník D; JMC Lužany pri Topli D - TJ 
Radoma; STMK Stropkov B - JMC Lu-
žany pri Topli C; ŠŠK Centrál Svidník 
C - STOP Stropkov. 

(ku)

Trenčín, Zvolen a Stará Ľubovňa, ktorá 
v základnej časti nezískala ani jeden 
bod a vyhrala len dva sety.
   Stretnutie na Myjave bolo veľmi dô-
ležité pre vývoj tabuľky. Víťazstvo by 
Svidník posunulo so skupiny o 1. - 4. 
miesto a prehra do skupiny 5. - 10. 
Od začiatku to bol veľmi vyrovnaný 

zápas. Bojovný s dobrým 
nasadením a emóciami. 
Prvý set vo vyrovnanej 
koncovke zvládli domáci. 
Druhý set kontrolovali 
hostia a tak bolo 1:1. V 
treťom sete sa rozhodlo 
vo vyrovnanej koncovke, 
Myjava vyhrala 25:23 a 
ujala sa vedenia 2:1. Vo 
štvrtom sete domáci od 
začiatku viedli a súpera 
nepustili k možnej drama-
tizácii setu a zápasu. My-
java posledný set vyhrala 
v pomere 25:18 a tým celé 
stretnutie 3:1.
   Zostava Svidníka: J. 
Hriňák, Ščerba, Majcher, 
Pietrzak, Ciupa, Matu-
šovský, liberá S. Paňko a 
Kalužný (Suchanič, Ole-
árnik, Markovič). Tréner: 
P. Tholt. 

   Tréner Svidníka Peter Tholt po 
zápase podľa stránky svf.sk povedal: 
„Dnešný zápas sa rozhodol v kon-
covkách prvého a tretieho setu. V 
prvom sete sme nedokázali úspeš-
ne zaservovať a Myjava nás ser-
visom zatlačila. Takisto v štvrtom 

   Posledné kolo základnej časti odohrali siedmačky ŠK Komenského Svidník 
na domácej palubovke. Pred domácim publikom sa predstavili v dobrom svetle 
a dvakrát sa tešili z víťazstva. V skupine A, s družstvami  Sniny, Stropkova 
A, B a Trebišova, celkovo odohrali na 4 turnajoch 12 zápasov. Napriek tomu, 
že väčšina zápasov počas tejto sezóny bola veľmi vyrovnaná a často končili 
až tajbrejkom, 5 výhier na postup do fi nálovej skupiny nám však nestačilo. V 
niektorých zápasoch sme dokázali zdolať favoritov, alebo aspoň ukradnúť sety, 
no chýbal vyrovnaný výkon počas celého zápasu. Veľmi pekné momenty sa 
striedali s výpadkami, čo spôsobilo, že druhú časť súťaže odohráme v skupine 
o umiestnenie. Tu sa pravdepodobne stretneme s dvoma družstvami VK Slávia 
TU Košice, VEA Bardejov a VK Prešov a Sokolom Trebišov.
   Výsledky 4. kola: Svidník - Trebišov 2:0 (5, 11), Stropkov B - Svidník 1:2 
(22, -18, -11), Stropkov A - Svidník 2:0 (22, 14).
   Zostava Svidníka: Gulová, Bilá, Halušková, Gundzíková, Klimová, Beňková, 
Keselicová, Savčáková, Šimcová, trénerka Haľková. 
   Najbližšie sa predstavia 20. januára mladšie žiačky ŠK Komenského 
Svidník v Giraltovciach v trojkovom volejbale a staršie žiačky 27. januára v 
Lendaku. 

(gh)

Oznam OOSTZ Svidník

Mladšie žiačky

sete sme si neporadili s prihrávkou 
súperovho servisu. Myjava hrala 
odvážne, my sme boli pod tlakom. 
Svojou odvahou a bojovnosťou si 
Myjava víťazstvo zaslúžila. Moje 
družstvo bojovalo, chlapcom ne-
mám čo vyčítať.“                (pn, svf)

FOTO: Ladislav Lukáč
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LEKÁRNE 
21. januára: Lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2, zariadenie DOST)
22. januára: Lekáreň UNICUM (Sov. hrdinov 64; oproti polícii)
23. januára: Lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
24. januára: Lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch SAD) 
25. januára: Lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 4; pri detskej poliklinike)
26. januára: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
27. januára: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA
26. a 27. januára: Zdravý úsmev s.r.o. - Chotčanská 100/16 v Stropkove. 
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.

ALCOTTOVÁ, Louisa May: Malé ženy. 
Bratislava, Ikar-Stonožka 2018. 93 s.
  Plachá Beth, pokojná Meg, opovážlivá Amy a 
dobrodružná Jo - to sú Malé ženy, hrdinky kla-
sického románu autorky Louisy May Alcottovej. 
Štyri sestry spolu s mamičkou pri čakaní na otcov 
návrat z vojny zmietajú každodenné radosti a 
starosti. S tými im síce nemôžete pomôcť, ale 
možno sa s niektorou z hrdiniek knižky stotožníte, 
zasmejete sa pri ich zábavných dobrodružstvách 
alebo vás spoločne skormúti nečakaná bolesť. 
Nechajte sa dojímať silou a láskou, vďaka ktorým 
sestry Marchové jedna druhú podporujú, navzá-
jom si pomáhajú rásť a svoje sny menia na sku-
točnosť. Podľa majstrovského diela Louisy May 
Alcottovej prerozprávala Giada Franciaová.

BALANCHINE, George (22.1.1904 - 30.4.1983)
  Americký tanečník a choreograf gruzínskeho pôvodu. Narodil sa 22. januára 
1904 v St. Peterburgu. Vlastným menom Georgi M. Balanchivadze. Balan-
chine vytvoril vlastný tanečný štýl - syntézu moderného výrazového tanca a 
klasického baletu. Je považovaný za najdôležitejšieho baletného tvorcu USA. 
Podarilo sa mu vytvoriť priame spojenie medzi americkým baletom a klasickou 
baletnou tradíciou. Dlhé roky viedol New York City Ballet, ktorý sa postupne 
stal jedným z najlepších súborov na svete. Umelecky sa rozvíjal od klasického 
epického baletu až po abstraktný balet, nevzdal sa však vyjadrenia citov. Pre 
Balanchina je typické odbúranie rozdielov medzi sólovými časťami a zborom. 
Jeho práce siahajú od klasickej produkcie až po choreografi e moderných 
skladateľov, napr. Georga Gershwina. Jeho baletné dielo obsahuje lyrické 
predstavenia aj typicky americké inscenácie. 

KOLENIČ, Ivan 
  Narodil sa 22. januára 1965. Básnik a prozaik. Po absolvovaní Strednej ume-
leckopriemyselnej školy v Bratislave krátko navštevoval Literárny inštitút M. 
Gorkého v Moskve. Prešiel viacerými robotníckymi a redaktorskými prácami, 
v súčasnosti sa profesionálne venuje literatúre. Knižne debutoval básnickou 
zbierkou Prinesené búrkou, ktorá naznačila nástup nepokojného a rebelant-
ského autora. Nasledovala kniha veršov Rock and roll, zbierky básní Pôvodné 
hry aristokracie, Slasti anarchie, Korienky neviditeľnosti a Nespíš a nežne 
zapieraš. Medzi jeho ďalšie diela patria román Mlčať, trojnovela Porušenie 
raja, novela Ako z cigariet dym, novela Jeden úsmev stačí. 

- Drahý v noci sa mi snívalo, že si mi daroval briliantový 
náhrdelník! Čo to môže znamenať?

- Večer sa dozvieš.
Manžel sa večer vráti z práce

a podá manželke knihu s názvom Výklad snov.

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

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

Gréckokatolícky chrám Svidník - mesto
  Pondelok: 6.30 hod.: † Ján, Radim, Jozef, Mária, 7.15 hod.: 3. čas, 17.00 
hod.: stretko rodičov - príprava na spoveď, 17.30 hod.: † za duše v očistci, 
18.15 hod.: akatist k jk 1-5 ikos, Utorok: 6.00 hod.: kláštor sestier baziliánok, 
11.30 hod.: Czš, 12.00 hod.: † Ján, 17.30 hod.: * Ján, Mária, Lukáš, Michaela, 
18.15 hod.: akatist k jk 6-10 ikos, Streda: 6.30 hod.: † Michal, 7.15 hod.: 1. 
čas, 17.30 hod.: * Miloš, Monika, Terezia, Juraj, Milota, 18.15 hod.: akatist k jk 
11-13 ikos, Štvrtok: 6.30 hod.: kláštor sestier baziliánok, 12.00 hod.: †  Anna 
ročná, 16.45 hod.: Sv. ruženec za závislých, 17.30 hod.: † Michal, Mária, Anna, 
Mária, 19.00 hod.: tichá adorácia + korunka k bm, Piatok: 6.30 hod.: * Ľuboš, 
7.15 hod.: moleben k bl. D.M. Trčkovi, 16.45 hod.: detský zborik v chráme, 
17.30 hod.: * Jozef, Helena s rodinou, 18.15 hod.: moleben k bl. D.M. Trčkovi, 
18.45 hod.: stretko mládeže, Sobota: 8.00 hod.: † Ján, Anna, Júlia, Eliáš, Mária, 
Michal, 14.00 hod.: eRko stretko, Nedeľa: hlas 3.: 7.00 hod.: sv. ruženec + 1. 
čas, 8.00 hod.: * za farské spoločenstvo sl., 9.15 hod.: Czš, 10.30 hod.: * Emil  
csl., 14.30 hod.: večiereň + korunka k bm, 17.30 hod.: * Anna sl.

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná  
  Pondelok: o 17.00 hod.: + Anna, Peter, Utorok: o 17.00 hod.: Za zdravie a 
Božie požehnanie pre Miroslavu, Streda: o 17.00 hod.: Za zdravie a Božie 
požehnanie pre Danielu, Štvrtok: o 7.00 hod.: + Mária, Ján, Mária, Ján, Piatok: 
o 17.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Tatianu, Kuba - Christiana a 
Christofa, Sobota: o 7.00 hod.: + Jozef a Anna (40 dňová), Nedeľa 27. januára 
o 9.00 hod.: Za farnosť. 

Sála Kráľovstva Jehovových svedkov 
  Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konaj na Festivalovej ulici 
2042 vo Svidníku takto: Štvrtok 24. januára o 18.00 hod.: Náš kresťanský 
život a služba: - Skutky 25-26 kap., - Pavol sa odvoláva na cézara a potom 
zvestuje kráľovi Herodesovi Agrippovi, - Skutky 26:14 „O akých“ ostňoch“ sa 
tu hovorí?, - Čo som sa z čítania Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?, - 
o 19. hodine: Zborové štúdium Biblie: Ja som cesta a pravda..., Nedeľa 27. 
januára o 9.30 hod.: Verejná biblická prednáška: Pre náboženstvo nadišiel 
čas súdu, Hlavné myšlienky: - Poznanie, že všetky náboženstva stoja pred 
záverečným súdom, vedie k zamysleniu, - Pravé a falošné náboženstvo čaká 
odlišný rozsudok, - Úprimní ctitelia dostanú priaznivý rozsudok, - Prečo bude 
nad všetkými falošnými náboženstvami vynesený nepriaznivý rozsudok, - Tí, 
čo milujú spravodlivosť, by sa mali stotožniť s pravým náboženstvom.       


