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   Svidnícki mestskí poslanci budú rokovať po novom. V rozho-
vore pre naše noviny to potvrdila PR manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová. 

   „V záujme mesta je mať vlastný 
priestor na zasadnutia mestského 
zastupiteľstva a iné typy pracovných 

rokovaní,“ vyhlásila a my pripomeňme, 
že Mestské zastupiteľstvo vo Svidní-
ku už v tomto období stihlo vyčleniť 
fi nančné prostriedky na rekonštrukciu 
priestorov v Administratívnej budove, 
v ktorej sídli aj Mestský úrad. Vzniknúť 
mala nová zasadačka, v ktorej by ro-
kovali mestskí poslanci a slúžila by aj 
na iné rokovania a pracovné stretnutia. 
Hoci sa predpokladalo, keďže fi nancie 
boli vyčlenené z tohtoročného rozpoč-
tu, že zasadačka bude hotová ešte 
tohto roku, nie je tomu tak. Mestský 
poslanecký zbor v prevažnej miere 
stále rokuje v koncertnej miestnosti 

Základnej umeleckej školy. Prečo sa 
teda priestory v AB-čke nepodarilo 
zrekonštruovať tak, aby v nich vznikla 

zasadacia miest-
noť? „Priestory 
administratívnej 
budovy neumož-
ňujú rýchle stavebnotechnické rie-
šenia, v súčasnosti stále čakáme 
na statický posudok a vyjadrenia k 
dispozičným riešeniam,“ ozrejmila 
Kristína Tchirová s tým, že rekonštruk-
cia priestorov v AB-čke tak, aby v nich 
vznikla zasadačka aj pre rokovania 
mestského parlamentu sa zrejme dá 
očakávať až v budúcom roku. 
   Ako sa hovorí, ruka v ruke, s novou 
zasadačkou mestských poslancov 

kráča aj nové elektronické hlasovacie 
zariadenie pre poslancov s ďalším vy-
bavením. PR mana-
žérka mesta Svidník 
tvrdí, že bude mobil-
né, čo znamená, že 
ho hudú môcť inšta-
lovať v akomkoľvek 
priestore. „Áno, hla-
sovacie zariadenie 
bude mobilné. Do 
času vybudovania 
zasadacej miestnosti 
na mestskom úrade 
bude umiestnené v 

spoločenskej sále Domu kultúry, kde 
plánujeme realizovať mestské zastu-
piteľstvá. Hlasovacie zariadenie bude 
inštalované v priebehu budúceho týž-
dňa,“ konštatovala v uplynulý štvrtok 
Kristína Tchirová. S novým elektronic-
kým hlasovacím zariadením a mikro-
fónmi pre vedenie mesta a poslancov 
pritom ráta aj nový rokovací poriadok 
svidníckeho Mestského zastupiteľ-
stva, ktorý poslanci nedávno prijali. 

Časomiera tak bude poslancom a 
ďalším rečníkom merať stanovený čas 

Svidnícki poslanci už nebudú dvíhať ruky - použijú elektroniku

jednotlivých vystúpení, poslanci budú 
hlasovať elektronicky stláčaním tlači-
diel a nie zdvihnutím ruky a rozprávať 
budú na mikrofón priamo z miesta, na 
ktorom počas rokovania poslaneckého 
zboru sedia. Hlasovacie zariadenie 
už podľa zverejnených objednávok a 
faktúr malo mať mesto k dispozícii, no 
ako už uviedla PR manažérka Kristína 
Tchirová, v priestoroch Domu kultúry 
na poschodí bude nainštalované v 
priebehu tohto týždňa. „Oneskorenie 
nastalo na strane dodávateľa, pretože 
vybrané hlasovacie zariadenie nie 
je dostupné skladom, ale vyrába sa 
individuálne na zákazku,“ ozrejmila 
Kristína Tchirová. 

(ps)

Svidnícki mestskí poslanci už budú používať 
elektronické hlasovacie a rečnícke zariadenia

   Stanicu technickej kontroly (STK) a Emisnej kontroly (EK) vo 
Svidníku otvoria už v najbližších dňoch. Potvrdil nám to maji-
teľ fi rmy, ktorá dala zrekonštruovať budovu na Stropkovskej 
ulici a prenajala ju fi rme prevádzkujúce STK a EK v susednom 
Stropkove. 

STK a EK vo Svidníku otvoria už o pár dní
   „Na jednej linke budú nákladné aj 
osobné autá. Komplet Stanica tech-
nickej kontroly a takisto aj Emisná 
kontrola,“ informoval Ján Holub. „Už 
to bude paráda podľa mňa. Človek 
nemusí behať hore dole, keď to bude 
mať po ruke doma,“ zareagoval jeden 
zo Svidníčanov. 
   Vonku pri budove ešte vidno ro-
botníkov. Finišujú s fasádou, no vo 
vnútri je už všetko pripravené. „Ka-
mery sú namontované, prenosy sú 
odskúšané. Teraz už len čakáme na 
kolaudačné rozhodnutie a tým pádom 
je stavba ukončená. Prevádzkovateľ 
STK a EK zároveň realizuje overenie 
prístrojov a nič nebráni tomu, aby 
bola spustená prevádzka,“ vysvetlil 
podnikateľ Ján Holub. 
   Prácu si vo svidníckej STK-čke našli 
šiesti chlapi. Ján Holub ako zástupca 
prevádzkovateľa STK a EK vo Svid-
níku v rozhovore pre naše noviny 
povedal, že vôbec nejde o návratnosť 
investície či o nejaké zisky. „Dnes je to 
záležitosť skôr môjho daru Svidníča-
nom ako nejaký veľký biznis.“
   Po tom, čo fi rma TESTEK, a.s., 
Bratislava a fi rma S-EKA, spol. s r.o., 
Nitra overia nové pracoviská STK a 

EK a po vystavení protokolov požiada 
prevádzkovateľ o vydanie povolenia 
na prevádzku STK a EK. 

(ps)

Vedúcim svidníckej prevádzky STK a EK je Juraj Červák ml.
Podnikateľ 
Ján Holub
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  Bez osvetlenia, internetu a káblovky ostala časť jednej z naj-
väčších obcí na severovýchode Slovenska. Môže sa to neznámy 
nákladiak. Jeho šofér sa s ťažkým kolesom na frekventovanej 
medzinárodnej ceste zrejme nezmestil do svojho jazdného 
pruhu.

Kamión zrovnal stĺpy v Ladomirovej Kamión zrovnal stĺpy v Ladomirovej 

  Podľa miestnych obyvateľov Ladomirovej mohlo ísť o kamión prevážajúci 
nadrozmerný náklad. Na jednom zo stĺpov napríklad vidieť miesto, kde ho 
nákladiak zachytil. „Kamión buď vo veľkej rýchlosti alebo mikrospánok zrov-
nal dva stĺpy,“ povedal Cyril Dudáš z elektrikárskej fi rmy vo Svidníku. Jeden 
stĺp zničil úplne, druhý poriadne poškodil. Neznámy kamión však z miesta 
ušiel. „On svietil, mal maják, ale pokiaľ my sme prišli k oknu, on odišiel preč,“ 
povedal obyvateľ Ladomirovej. 
„Došlo k poškodeniu verejného osvetlenia, rozhlasu, internetu, no a obec má 
ďalšie starosti,“ dodal Cyril Dudáš z elektrikárskej fi rmy. 
Stať sa to malo okolo pol štvrtej ráno v pondelok uplynulý týždeň, no starosta 
volal policajtov až po ôsmej, keď sa o prípade dozvedel. Do Ladomirovej 
zavolal aj elektrikárov a správcov káblovej televízie. „Objednať materiál 
treba a až potom to urobíme, čiže musia trošku vydržať,“ povedal správca 
káblových rozvodov Vladimír Kočan. Obyvatelia museli vydržať bez káblovky 
a aj verejného osvetlenia. Zatiaľ odstránili zničené stĺpy.  a v tejto časti bude 
treba po zotmení baterku.
  „Verejné osvetlenie bude fungovať až na tie ostatné štyri stĺpy, ktoré musíme 
odpojiť kvôli poškodeniu dvoch predchádzajúcich stĺpov,“ skonštatoval Cyril 
Dudáš z elektrikárskej fi rmy. Cez obec vedie medzinárodný cestný ťah. Kolízie 
kamiónov tu počítajú na desiatky. „Už sme zvyknutí, no ale čím ďalej, tým 
viac ich chodím“ povedal obyvateľ Ladomirovej. Spôsobené škody zatiaľ idú 
na vrub obce. Jedine, že by ich uhradil kamionista, ak sa ho napríklad vďaka 

kamerám z mýtneho systému podarí vypátrať. „Uvidíme 
po rozbore, po vyšetrení, čo donesie polícia, aké výsled-
ky. Uvidíme, či prinesie čas a vyšetrenie,“ uzavrel obecný 
poslanec Ladislav Krempaský. 

 (pn)

  Z dôvodu stále sa vyskytujúcich nezodpovedných vodičov na 
cestách, ktorí jazdia pod vplyvom alkoholu a teda v značnej miere 
ohrozujú nielen svoj život, zdravie i majetok ale aj život, zdravie, 
majetok ostatných účastníkov cestnej premávky, vykonávala po-
licajná hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru v Strop-
kove kontrolu na prítomnosť alkoholu u náhodných vodičov.

Stropkovčanovi namerali v dychu viac ako 3 promile!

  V utorok popoludní uplynulý týždeň bol na Ul. Jarkovej v Stropkove zasta-
vený 36 ročný miestny muž, viedol osobné motorové vozidlo zn. Ford Fiesta. 
Po zastavení  bol vodič podrobený aj dychovej skúške, tá u neho dosiahla 
hodnotu 3,23 promile! Stropkovčan bol obmedzený na osobnej slobode a bol 
umiestnený do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného 
dopravného inšpektorátu vo Svidníku tomuto vodičovi vzniesol obvinenie z 
prečinu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Nevieme, či si tento vodič v 
takomto stave uvedomoval závažnosť svojho konania, ale to nie je osprave-
dlnenie. Dôsledky mohli byť katastrofálne!

 (krpz, foto: ilustračný záber)
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   Piaty ročník hodnotenia nemocníc inštitútom INEKO podľa 
vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starost-
livosti, skúsenosti, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, 
hospodárenia a transparentnosti za obdobie uplynulých 4 rokov 
priniesol nový rebríček.

INEKO: Ocenenie Nemocnica roka 2019 získali nemocnice 
v Banskej Bystrici a Košiciach-Šaci, ako skončila tá svidnícka?

   Najvyššie ocenenie Nemocnica 
roka 2019 v kategórii štátnych uni-
verzitných a fakultných nemocníc 

obhájila Fakultná nemocnica s po-
liklinikou F. D. Roosevelta Banská 
Bystrica. Druhé miesto v hodnotení 

vybraných uka-
zovateľov kvali-
ty poskytovanej 
zdravotnej sta-
rostlivosti, skúse-
nosti, náročnosti 
diagnóz, spokoj-
nosti pacientov, 
hospodárenia a 
transparentnosti 
obsadila minulý 
rok tretia - Ústred-
ná vojenská ne-
m o c n i c a  S N P 
R u ž o m b e r o k . 
Ocenenie bron-
zová Nemocnica 
roka získala 

   V kategórii všeobecných nemocníc 
získala najvyššie ocenenie Nemoc-
nica roka 2019 po prvýkrát Nemoc-
nica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná 
nemocnica, ktorá vystriedala na 
čele tento rok druhú Ľubovniansku 
nemocnicu, n.o. Tá triumfovala štyri 
roky po sebe. Tretiu pozíciu obhájila 
štátna Nemocnica Poprad, a.s. Za-
ujímavosťou je, že rovnaká trojica 
na prvých troch miestach bola aj v 
predošlých troch ročníkoch Nemoc-
nice roka. 
   Nemocnica arm. gen. L. Svobodu 
vo Svidníku, patriaca do siete ne-
mocníc Svet zdravia, skončila tento 
rok na 10. mieste. 

(pn, ineko)

   Nemocnica Svet zdravia Svidník sa v hodnotení, ktoré pripravil inštitút pre 
ekonomické a sociálne reformy INEKO, umiestnila v prvej desiatke spomedzi 
33 hodnotených všeobecných nemocníc na Slovensku. Inštitút bral do úvahy 
vybrané ukazovatele kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenos-
ti, náročnosť diagnóz, spokojnosť pacientov, hospodárenie a transparentnosť. 
Nemocnica sa v prvej desiatej umiestňuje posledné štyri roky.

Riaditeľ Slavko Rodák hodnotí umiestnenie nemocnice v celoslovenskom rebríčku

   „Veľmi dobré umiestnenie v rebríčku INEKO 
je výsledkom dennodennej poctivej práce 
všetkých zamestnancov nemocnice. Za 
ostatné obdobie došlo v nemocnici k viacerým 
pozitívnym zmenám i k rozšíreniu ponuky 
služieb poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
Hodnotenie nás veľmi teší a zároveň je pre 
nás záväzkom doterajšie umiestnenie o rok 
minimálne obhájiť,“ hovorí riaditeľ Nemocnice 
Svet zdravia Svidník Slavko Rodák.
   Nemocnica vo Svidníku v roku 2017 otvorila 
kardiologickú ambulanciu, ktorá významne 
pomáha pacientom so srdcovou arytmiou, a 
tiež diabetologickú ambulanciu. V tomto roku 
sa jej zase podarilo po viac ako dvoch rokoch 
opätovne spustiť prevádzku infektologickej 
ambulancie. Od septembra tiež môžu pacienti 
využívať úplne nové fyziatricko-rehabilitačné 

oddelenie a nemocnica rozšírila aj lôžka neu-
rologického oddelenia. 
   Koncom minulého roka bola spustená pre-
vádzka jednodňovej zdravotnej starostlivosti v 
odbore gynekológia. Ide napríklad o komplex-
né riešenie sterilít, biopsiu vulvy, materničného 
hrdla, hysteroskopiu, kyretáže či zisťovanie 
priechodnosti vajíčkovodov. V nemocnici tiež 
začali vykonávať jednodňové cievne chirurgic-
ké výkony, najmä operačnú liečbu kŕčových žíl. 
Psychiatrická liečebňa svidníckej nemocnice 
je zase jediné pracovisko tohto druhu v Pre-
šovskom kraji a dlhodobo eviduje aj záujem 
pacientov z iných regiónov. 
   Pred rokom tiež nemocnica spustila projekt 
Krajší deň, v rámci ktorého sa pacientom ve-
nujú aj dobrovoľníci, aby im zlepšili psychickú 
pohodu.                                                 (bm)
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   Odpad zo Svidníka budeme i naďalej vyvážať na skládku v Še-
metkovciach. Rozhodlo o tom verejné obstarávanie a primátorka 
Marcela Ivančová už aj podpísala zmluvu s fi rmou prevádzkujú-
cou spomínanú skládku.

   Verejné obstarávanie s predmetom 
zákazky Svidník - zneškodnenie ko-
munálneho odpadu bolo vyhlásené 
20. augusta tohto roku, a to zverejne-
ním výzvy v elektronickom systéme 
EVO, pričom verejné obstarávanie 
prebiehalo výlučne elektronickými 
prostriedkami. Lehota na predkla-
danie ponúk bola stanovená na deň 
10. 9. 2019 do 10:00 hod. Jednotliví 
záujemcovia, resp. uchádzači svoje 
ponuky evidovali elektronickými 
prostriedkami prostredníctvom por-
tálu EVO, ktorý prevádzkuje Úrad 
pre verejné obstarávanie. „Systém 
elektronického verejného obstará-
vania mal v tomto prípade pozitíva v 
transparentnosti a rýchlosti celého 
procesu, vrátane garancie všetkých 
zákonných požiadaviek, ktoré zákon 
o verejnom obstarávaní kladie na 
informačné systémy elektronickej 
komunikácie verejného obstaráva-
nia. Takto sme sa vyhli problémom, 
ktoré vznikli vo verejnom obstarávaní 
prostredníctvom systému JOSEPHI-
NE. Prvé verejné obstarávanie na 
zneškodnenie odpadu sme začali 
25. 3. 2019 a nakoniec dňa 30. 7. 

2019 zrušili z dôvodu problémov v 
elektronickom systéme JOSEPHINE, 
ktoré sme na vlastný 
podnet nechali pre-
veriť Úradom pre ve-
rejné obstarávanie,“ 
opísala celý postup 
výberu skládky pre 
odpad zo Svidníka 
PR manažérka mes-
ta Svidník Kristína 
Tchirová. 
   Po prvom ne-
úspešnom verejnom 
obstarávaní bolo to 
druhé už úspešné. 
Víťazným uchádzačom sa stala spo-
ločnosť SARO Slovakia, s.r.o., ktorá 
prevádzkuje už spomínanú skládku v 
katastri obce Šemetkovce. „Cena za 
uloženie 1t zmesového komunálneho 
odpadu je 33,85 € bez DPH. Cena 
za uloženie 1t objemového odpadu 
je 39,90 € bez DPH. K týmto cenám 
sa pripočítava aj sadzba zákonného 
poplatku za 1t na rok 2019 vo výške 
8 €. Sadza zákonného poplatku je 
daná Nariadením vlády Slovenskej 
republiky a je určená úrovňou vytrie-

denia komunálneho odpadu. Sadzba 
zákonného poplatku za 1t na rok 
2020 je vo výške 13 € za predpokla-
du, že úroveň vytriedenia komunál-
neho odpadu ostane nezmenená,“ 

vysvetlila cenník Kristína Tchirová, 
podľa ktorej zmluva s úspešnou fi r-
mou zaniká naplnením hodnotového 
objemu predpokladanej hodnoty 
zákazky, ktorá bola stanovená pri 
zadávaní zákazky vo výške - 220 
950 € bez DPH. „Finančnú situáciu 
v odpadovom hospodárstve budeme 
pravidelne vyhodnocovať,“ podotkla 
Kristína Tchirová. 
   Na zmenu legislatívy súvisiacej 
s poplatkami za ukladanie odpadu 
na skládkach reagovali niektoré 

mestá a obce aj zvýšením sadzby 
miestneho poplatku za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad. 
Otázka zmeny sadzby poplatku vo 
Svidníku si podľa vedenia mesta 

vyžaduje dôslednú ana-
lýzu celého odpadového 
hospodárstva za dlhšie 
sledované obdobie. O 
analýze a relevantných 
číslach bude  vedenie 
Svidníka občanov mesta, 
samozrejme, informo-
vať. „Pre určenie výšky 
poplatku je rozhodujúca 
nielen cena za uloženie, 
ale aj množstvo vytriede-
ného odpadu a množstvo 
vyvezeného odpadu na 

skládku. Výšku poplatku tak môže-
me ovplyvniť aj vlastnou aktivitou 
a zodpovednosťou. Či sa miestny 
poplatok za komunálny odpad zme-
ní, nezávisí len od prevádzkovateľa 
skládky, primátorky mesta alebo 
poslancov, máme ho aj vo „vlastných 
rukách,“ zdôraznila PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová a 
problematike odpadu, vrátane se-
parovaného zberu sa venujeme aj v 
samostatnom príspevku. 

(ps) 

   „Mesto Svidník sa dalo na náročnú cestu zvyšovania sepa-
rovania odpadu, ale nie preto, aby sme sa chválili profi lom 
„ekologický aktivista.“ Toto podľa PR manažérky mesta Svidník 
Kristína Tchirovej tvrdí primátorka Svidníka Marcela Ivančová. 
Téma separovania odpadu bola podľa nej dlhé roky zanedbá-
vaná, lebo bola nepopulárna a náročná. 

   „Už na jar tohto roka sa intenzívne 
hovorilo o potrebe odstránenia voľne 
stojacich veľkoobjemových kontajne-
rov(VOK), ktoré podporujú nesprávne 
triedenie. Na začiatku leta sa reálne 
pristúpilo k ich stiahnutiu a intenzívnej 
komunikácii s občanmi, kam odpad 
patrí. Čo nás teší, po uplynutí troch 
mesiacov bilancujeme a čísla sú 
pozitívne. Občania sa pridávajú k 
správnemu a uvedomelému triedeniu,“ 
vyhlásila Marcela Ivančová, ktorá, ako 
sa hovorí, ustála aj kritiku niektorých 
mestských poslancov. Na ostatnom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
vo Svidníku napríklad poslanec Pavel 
Olejár žiadal vrátiť veľkoobjemové 
kontajnery do ulíc mesta až dovtedy, 
kým mesto nezabezpečí pre občanov 
bývajúcich v rodinných domoch kom-
postéry. Neuspel, keďže tento jeho ná-
vrh nezískal dostatočný počet hlasov, 
lebo členovia väčšinového klubu Pre 
Svidník sa zdržali hlasovania a návrat 
kontajnerov nepodporili. 

Vráťme sa však k samotnému odpa-
du. Množstvo odpadu vyvezeného 
na skládku v Šemetkovciach kleslo 
za 3 mesiace v porovnaní s minulým 
rokom zhruba o 26 %. „Tento odpad 
sa nevyparil, ale je správne triedený 
a putuje nie bezhlavo do veľko-
objemových kontajnerov, ale tam 
kde má, na Zberný dvor (ZB) a na 
kompostáreň,“ upozornila primátor-
ka a pokračovala: „V júni 2019 sme 
vyviezli o 60 t menej odpadu ako v 
júni 2018, V júli 2019 sme vyviezli o 
84 t menej odpadu ako v júli 2018 a 
v auguste 2019 sme vyviezli skoro o 
140 t menej odpadu ako v auguste 
2018.“
   Počas obdobia intenzívnejšie 
kosenia boli na dvoch sídliskách 
individuálnej bytovej výstavby po-
čas víkendov osadené kontajnery 
na zelený odpad a výsledky podľa 
Marcely Ivančovej hovoria, že idú 
dobrým smerom. „Zelený odpad 
bol vyvezený na kompostáreň a 

kompost z neho slúži opäť občanom. 
Každú sobotu od 14:00 do 18:00 hod. 
si ho môžu občania v množstve obvyk-
lom na domáce použitie prísť nabrať 
na zberný dvor vo Svidníku. Naďalej 
pokračujeme v umiestňovaní kontajne-
rov na zelený bio odpad, chceli by sme 
veľkoobjemové kontajnery ponechať 
ešte najbližšie víkendy,“ predpokladá 
primátorka, ktorá vo svojich víziách o 
fungovaní odpadového hospodárstva 
intenzívne komunikovala s verejnos-
ťou osadzovanie veľkoobjemových 
kontajnerov počas tohto roka dva 

až trikrát. „Práve dva týždne na 
prelome septembra a októbra boli 
tieto veľkoobjemové kontajnery na 
obvyklých miestach na väčší odpad 
z domácností. V nádobách sme našli 
aj komunálny odpad, alebo väčšie 
množstvo stavebného odpadu, ktorý 
patrí priamo na Zberný dvor a nie do 
veľkoobjemových kontajnerov, ale 
veríme, že väčšina ľudí je zodpoved-
ná a takéto veci nebudú pravidlom,“ 
vyslovila presvedčenie primátorka 
Marcela Ivančová a podľa nej sa k 
správnemu triedeniu pridávajú aj rôzne 

inštitúcie, a najmä školy a mnohé 
fi rmy sú dobrým príkladom toho 
ako podporovať triedenie vo 
svojich zariadeniach. „V súčas-
nosti Svidníčania triedia len 31% 
svojho odpadu a keď zostaneme 
na tejto úrovni, naše poplatky len 
za uloženie odpadu na skládke sa 
môžu strojnásobiť. Radi by sme 
v odpadovom hospodárstve na-
predovali ďalej a dosiali až méty 
ako monitorovanie naplnenosti 
kontajnerov, polozapustené kon-
tajnery, či uzamykateľné stojiská. 
Tieto všetky ciele sa nám podarí 
napĺňať, ak sa verejnosť pripojí 
a budeme triediť viac a správ-
ne,“ uzavrela Marcela Ivančová.                                                                                                                                        
                                              (ps)

Svidnícky odpad i naďalej končí na skládke v katastri Šemetkoviec
BUDEME PLATIŤ VIAC?

Komunálny odpad zo Svidníka Technické služby mesta 
i naďalej vyvážajú na skládku v Šemetkovciach

Ako to vyzerá bez veľkoobjemových kontajnerov? Vyvážame menej odpadu?  

Primátorka opakovane nabáda k 
väčšej miere separovania odpadu
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  Obvineniu z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej 
látky čelí 26-ročný muž z okresu Svidník. V obci Dolný Lieskov 
v Považskobystrickom okrese prevrátil automobil do potoka a 
odmietol absolvovať dychovú skúšku. 

Mladík z okresu Svidník sa prevrátil s automobilom do potoka

  Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne na sociálnej 
sieti, obvinený jazdil vysokou rýchlosťou cez obec Dolný Lieskov, nezvládol 
riadenie, prerazil nielen zvodidlo, ale aj oplotenie a betónový mostík a auto-
mobil skončil v miestnom potoku. „Po príchode policajtov odmietol dychovú 
skúšku a odber biologického materiálu na zistenie, či nie je pod vplyvom 
návykových látok. Hrozí mu trest odňatia slobody až na jeden rok,“ informuje 
polícia na sociálnej sieti.

 (pn)  

   Nezodpovedné a lajdácke. Takéto bolo podľa mnohých Svidní-
čanov správanie stavebnej fi rmy z okolia Košíc, ktorá rozkopala 
okolie Základnej školy a Gymnázia DH na Komenského ulici vo 
Svidníku. Robotníci vykopané diery nechali a odišli preč, a od 
zbytočnej tragédie bol len krôčik. 

Neohradené výkopy pri škole pobúrili rodičov žiakov 

   Minulotýždňová štvrtková ranná 
cesta školákov do najväčšej školy vo 
Svidníku bola poriadne adrenalínová. 
Oveľa viac ako inokedy museli dávať 
pozor, kam stúpajú. 
   „Je to veľmi nebezpečné a pre deti 
zvlášť. Tadiaľto vychádzajú deti z are-
álu školy, takže môže dôjsť k úrazu,“ 
hodnotili situáciu viacerí Svidníčania. 
Odkryté boli výkopy celú stredu, noc 
zo stredy na štvrtok a samotný štvrtok 
predpoludním. „Je to maximálna ne-
zodpovednosť stavebnej fi rmy, ktorá 
prišla, robí výkopové práce a neurobí 
žiadne ohradenie. Je to veľmi 
nebezpečné,“ tvrdil Svidníčan Sta-
nislav Bokšanský, ktorý na neohra-
dené výkopy upozornil na sociálnej 
sieti. Mladších žiakov do školy aj v 
uplynulý štvrtok sprevádzali rodičia 
či starí rodičia. Neohradené výkopy 
ich poriadne nasrdili. „Nemalo by 
to byť také a zvlášť pri škole. Ne-
viem, kto je kompetentný a kto je 
zodpovedný za toto?“ poznamenal 
jeden z rodičov. PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová 

povedala, že o neohradených výko-
poch na Mestskom úrade vo Svidníku 
vedeli hneď v stredu večer. Vo štvrtok 
ráno fi rmu telefonicky oslovili a vyzvali 
ju, aby okamžite došlo k náprave. 
Samospráva však na to, kedy robot-
níci prídu a urobia to, čo už dávno 
mali urobiť, nechcela čakať. „Sme 
pripravení, samozrejme, zabezpečiť 
aj vlastné značenie prostredníctvom 
Technických služieb mesta,“ podotkla 
Kristína Tchirová. K tomu však napokon 
Technické služby nemuseli pristúpiť, 
pretože robotníci sa vrátili. Na našu 

otázku, prečo výkopy nezabezpečili 
hneď v stredu popoludní, sme dostali 
takúto odpoveď: „Pravdu? Lebo sme 
k....i. Vedel o tom Roman, že sa to má 
zrobiť, ja som vedel o tom, prišiel čas, 
keď sme dorobili, zbalili 
sme sa a odišli,“ povedal 
vedúcich partie chlapov z 
košického okolia. Výkopy 
zatiaľ zabezpečili provi-
zórne, sľúbili však riadne 
pevné zábrany. Mesto 
už voči fi rme, ktorá kope 
pre veľkého mobilného 
operátora, začalo správne 
konanie. „Môže dôjsť aj k 
tomu, že napríklad nejaké 
dieťa sa skĺzne, lebo väč-
šinou sú deti zvedavé, ale 
v prípade, že by k niečomu 
takému došlo, je to auto-

maticky zodpovednosť na ramenách 
predmetného stavbára alebo dotyčnej 
fi rmy,“ podotkla PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová. 

(ps)

   Toľko očakávaná rekonštrukcie Duklianskej ulice popred bytový dom J sa konečne rozbehla. 
Do prípravných prác sa robotníci pustili v uplynulú stredu, vo štvrtok prebiehala rekonštrukcia 
už naplno. Pracovníci Technických služieb mesta Svidník zlikvidovali nevyužívanú spevnenú 
plochu z betónových kociek, ktorá prinesie po rekonštrukcii ďalších cca 5 parkovacích miest. 
   Firma EUROVIA SK, a.s. prevzala stavenisko minulý týždeň a spolu s ďalšími úsekmi na 
Ul. Nábrežnej a Mierovej sa púšťa do opráv skoro 2 000 metrov štvorcových v našom meste. 
Pripomeňme, že rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov schválili svojim uznesením 
poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku. 
   Úsek na Duklianskej ulici predstavuje práce na novej komunikácii, parkovacích miestach, 
chodníkoch a vstupoch do vchodov. Spolu je to viac ako 1 300 metrov štvorcových. Občania 
môžu očakávať, že v priebehu tohto týždňa bude zrealizovaný nový chodník a vstupy do 
vchodov a potom pribudne aj nová komunikácia. Z dôvodu predchádzania zdržiavania sa vody 
na problematickom úseku vybuduje fi rma aj novú kanalizačnú vpúšť. Práce sa vykonávajú s 
nákladom cca 52-tisíc eur.                                                                                                   (kt)

Začali rekonštruovať posledný úsek Duklianskej ulice 

Na nebezpečné výkopy poukázal Svidníčan Stanislav 
Bokšanský. Robotníci ich neskôr provizórne ohradili
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  Na pozvanie spoločenstva Dvaja-traja a občianskeho združenia 
Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodín v pondelok 14. októb-
ra zavítal do Svidníka americký laický misionársky manželský 
pár Edwardsovcov so sedem členným tímom. 

Americký misionársky manželský pár Edwardsovcov vo Svidníku 

  Tom a jeho manželka Jean Marie sa už štyridsať rokov venujú katolíckej 
misijnej službe v rôznych krajinách. Pravidelne pôsobia v Africkej Tanzánii, 
Číne, Kazachstane a od deväťdesiatych rokov každoročne navštevujú aj Slo-
vensko. Odvtedy napomohli rozbehnúť mnohé kresťanské iniciatívy fungujúce 
až dodnes. Tentokrát prijali pozvanie do katolíckych farností oboch obradov 
vo Svidníku. V ranných hodinách sa misijný tím rozdelil. 
  Jedna skupina pod vedením Toma Edwardsa sa venovala formácii grécko-
katolíckych kňazov v pastoračných priestoroch gréckokatolíckeho chrámu 
Božej Múdrosti vo Svidníku. Na základe biblických textov vyjadril Tom Edwards 
potrebu a hlavné princípy duchovnej obnovy cirkvi. 
   Druhá skupina pod vedením Jean Marie Edwardsovej viedla workshop pre 
mladých v Strednej zdravotníckej škole Milosrdného samaritána vo Svidníku. 
Témou stretnutia, ktorého sa zúčastnilo 125 študentov zo Svidníka a Stropko-
va, bol evanjeliový pohľad na hodnoty „ProLife“, osobné skúsenosti s ochranou 
nenarodených detí a vedecké poznatky prenatálneho vývoja dieťaťa. Celý 
program začal svätou omšou v školskej kaplnke. Následne pani riaditeľka 
Ingrid Ilčisková v zasadačke školy privítala zúčastnených poslucháčov.
  Popoludní sa misionári pomodlili v drevenej cerkvi v Bodružali a po krátkom 
odpočinku v priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Juraja, sa tím znova 
rozdelil na dve skupiny. Tom sa zúčastnil pravidelného stretnutia mužov v 

pastoračnej miestnosti pri grécko-
katolíckom chráme Božej Múdrosti. 
Stretnutie sa nieslo v uvoľnenej 
atmosfére modlitby, rozhovorov, sve-
dectiev a misijného posolstva o po-
volaní muža. Stretnutia sa zúčastnilo 
50 mužov.
  Paralelne so stretnutím mužov bol 
v rímskokatolíckom kostole program 
pre ženy. Počas svätej omše no 
hlavne po jej skončení Jean Marie 
so svojim ženským tímom priniesli 
slová povzbudenia a nádeje, ktoré 
podporili aj osobnou modlitbou za 
ženy. Svojimi svedectvami poukázali 
aj na dôležitosť práce pri ochrane 
života nenarodených detí. 
  Unavení, ale spokojní organizátori aj 
hostia sa o celodennej práci zdieľali 
vo večerných hodinách na rímsko-
katolíckej fare. Zhodnotili, že tento 
deň priniesol mnoho úžitku v našom 
regióne. 

František Sochovič a Marek Fek
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  Sociálna poisťovňa už rozoslala oznámenia viac ako 42 tisíc 
živnostníkom a ostatným SZČO (42 763 oznámení), ktoré mali 
predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. 

Živnostníci s odkladom daňového priznania: 
čakajte zásielku zo Sociálnej poisťovne

  Týmto osobám sa k 1. októbru 2019 prehodnocoval vznik a zánik povinného 
poistenia, vymeriavací základ a výška poistného, ktorú budú v nasledujúcich 
mesiacoch uhrádzať Sociálnej poisťovni.
  Tieto SZČO by preto mali v najbližších dňoch očakávať zásielku zo Sociál-
nej poisťovne so všetkými dôležitými informáciami o poistnom a jeho platbe. 
Oznámenia dostanú poštou alebo do e-schránky (ak ju majú aktivovanú) 
najneskôr do 21. októbra 2019. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia 
za mesiac október so splatnosťou do 8. novembra 2019.
  V prípade, že by SZČO nedostala informáciu zo Sociálnej poisťovne alebo 
mala akékoľvek pochybnosti v súvislosti s platbou poistného, odporúčame 
jej, aby kontaktovala svoju pobočku Sociálnej poisťovne (Kontakty - pobočky) 
alebo Informačno-poradenské centrum na tel. číslach 0906 171 989, 02 3247 
1989 či prostredníctvom Formulára pre otázky.

(socpoist)

  V prípade poukazovania dôchodku na účet v banke nevzniká 
žiaden problém, dôchodca si svoj dôchodok môže kdekoľvek 
vybrať. 

Chcete cestovať a bez problémov poberať dôchodok? 
Existuje viac spôsobov ako na to

  Ak však dôchodca poberá dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty a 
cestuje na dlhší čas na liečenie, k rodine, prípadne bude na dlhší čas hospi-
talizovaný v nemocnici, môže požiadať poštu o tzv. doposielanie dôchodku. 
Pošta podľa svojich pravidiel doposiela dôchodok najdlhšie pol roka. Ak si 
dôchodca vopred nezabezpečí doposielanie dôchodku, tento zostáva na 
pošte tri mesiace a potom ho pošta vráti Sociálnej poisťovni. V lehote troch 
mesiacov si dôchodca môže svoj dôchodok vybrať riadnym spôsobom na 
príslušnej pošte. 
  Po tejto lehote pošta vráti nevyplatené dôchodky späť Sociálnej poisťovni. 
Dôchodca sa potom musí písomne obrátiť na Sociálnu poisťovňu, aby obnovila 
výplatu dôchodku a poukázala neprevzaté sumy. 

(socpoist)

  Občania, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, v prípade ochorenia 
(práceneschopnosti) nemôžu získať nárok na dávku nemocen-
ské. Sociálna poisťovňa im ju nemôže vyplatiť, pretože dlhodobo 
nezamestnaní občania nie sú nemocensky poistení a nesplnia 
tak základnú zákonnú podmienku na jej priznanie. 

Dlhodobo nezamestnaní nemajú nárok na nemocenské, potvrdenie od lekára je zbytočné

  Výnimku tvoria len dva prípady: 
1. ak im ošetrujúci lekár práceneschopnosť vystaví v ochrannej lehote 7 dní 
po ukončení zamestnania (teda po ukončení nemocenského poistenia) a 
2. ak práceneschopnosť vznikne tehotnej žene v 8-mesačnej ochrannej lehote 
po ukončení zamestnania (poistenia). Za žiadneho nezamestnaného občana 
totiž štát neplatí na nemocenské poistenie poistné, a keďže práve jeho odvá-
dzanie v čase vzniku PN-ky je podmienkou vzniku nároku na nemocenské, 
túto podmienku nesplnia, a preto ani nemôžu získať dávku.
  Sociálna poisťovňa preto dlhodobo nezamestnaných občanov upozorňuje, 
že je z ich strany zbytočné predkladať potvrdenie o práceneschopnosti od 
lekára, pričom je jedno, či sú evidovaní na úrade práce alebo nie. Takéto 
potvrdenie sú povinní doručiť pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa 
sídla posledného zamestnávateľa len tí, čo ostanú práceneschopní v spomí-
nanej ochrannej 7-dňovej, resp. 8-mesačnej lehote. Podobne je to v prípade 

živnostníkov (SZČO) a dobrovoľne poistených osôb - potvrdenie o dočasnej 
pracovnej neschopnosti predkladajú iba v prípade uplatnenia ochrannej 
7-dňovej, resp. 8-mesačnej lehoty po skončení nemocenského poistenia - a 
to príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v mieste bydliska.

 (socpoist)

  O viac ako 16 eur (presne 16,54 eura) narástol priemerný 
starobný dôchodok za uplynulý rok. Ku koncu septembra 2019 
jeho výška dosiahla 459,77 eur, kým v septembri minulého roka 
bola 443,23 eur. 

Priemerný starobný dôchodok 
za uplynulý rok narástol o viac ako 16 eur

  Priemerný predčasný starobný dôchodok rástol ešte výraznejšie. Ku koncu 
septembra 2019 dosiahol výšku 435,67 eur, kým pred rokom bol priemerný 
predčasný starobný dôchodok 408,68 eur. Je to nárast o takmer 27 eur 
(presne 26,99 eura).
  Za uplynulých dvanásť mesiacov narástli priemerné výšky aj ďalších druhov 
dôchodkov, ktoré Sociálna poisťovňa vypláca. Invalidný dôchodok s mierou 
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % sa z 203,77 eur 
zvýšil na 209,85 eur, invalidný dôchodok nad 70 % vzrástol z 368,16 eur na 
379,75 eur, výška vdovského dôchodku sa zvýšila z 255,20 eur na 262,86 
eur a vdoveckého z 201,19 eur na 208,46 eur. Sirotský dôchodok ku koncu 
septembra 2019 dosiahol priemernú výšku 134,41 eur, v septembri 2018 bol 
130,21 eur.

 (socpoist)

  Mestá a obce na Slovensku majú stále možnosť vybudovať na 
svojom území bezplatné WiFi zóny pre obyvateľov i turistov. Vý-
zva Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
(ÚPVII) má otvorené piate hodnotiace kolo, ktorého uzávierka 
je 13. novembra 2019.

O dotácie na WiFi zóny môžu mestá a obce 
žiadať do polovice novembra

 Pre obce a mestá je na bezplatné WiFi pripojenie k dispozícii ešte 5,3 mi-
lióna eur. O zriadenie bezplatných WiFi zón v obciach je veľký záujem. Na 
výzvu ÚPVII v predchádzajúcich štyroch kolách zareagovalo 408 žiadateľov. 
Schválených je 249 žiadostí a zmluvy už ÚPVII podpísal so 194 žiadateľmi v 
celkovom objeme 2 589 853,36 milióna eur.
Obec či mesto môže na jeden projekt dostať maximálne 15 000 eur. Na 
základe pravidiel fi nancovania z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov sa musia na spolufi nancovaní projektu podieľať aj samotní žiadatelia, 
a to vo výške 5 percent z celkových oprávnených výdavkov. Zároveň musia 
vyčleniť dostatočné fi nančné prostriedky vo svojich rozpočtoch na prevádzku 
WiFi zón.
  Výzva, do ktorej sa môžu záujemcovia prihlasovať, je zverejnená na stránke 
https://www.vicepremier.gov.sk 

 (pn)
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  Na mnohých európskych pracoviskách sú zamestnanci vysta-
vení nebezpečným látkam. Tieto expozície sú bežnejšie, než si 
väčšina ľudí uvedomuje a v skutočnosti k nim môže dochádzať 
skoro na všetkých pracoviskách. Z hľadiska bezpečnosti a 
ochrany zdravia to vyvoláva veľké obavy.

Začína Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

  Expozície nebezpečným látkam na pracovisku vedú k akútnym a dlhodobým 
zdravotným problémom ako napr. ochorenie dýchacích ciest (astma, rinitída, 
azbestóza, silikóza), poškodenie vnútorných orgánov vrátane mozgu a ner-
vového systému, podráždenia kože a kožných ochorení, rakoviny.
Riziku expozície nebezpečným látkam sú však vystavení zamestnanci vo 
všetkých odvetviach. V skutočnosti celkovo 38 % európskych podnikov uvá-
dza, že na ich pracoviskách sa vyskytujú potenciálne nebezpečné chemické 
alebo biologické látky. Identifi kovanie a riadenie týchto rizík je preto veľmi 
dôležité.
  Cieľom kampane na obdobie rokov 2018 - 2019 je zvýšiť informovanosť o 

rizikách, ktoré predstavujú nebezpečné látky na pracovisku a podporiť kultúru 
prevencie rizika.
Kampaň má tieto ciele: - zvýšiť informovanosť o význame kontrolovania ne-
bezpečných látok na európskych pracoviskách, - propagovať hodnotenie rizík, 
elimináciu a nahradenie, ako aj hierarchiu preventívnych opatrení, - zvýšiť 
informovanosť o rizikách spojených s expozíciou karcinogénom pri práci
zamerať sa na skupiny pracovníkov s osobitnými potrebami a na tie skupiny, 
ktoré sú vo väčšej miere ohrozené napr. ženy, migranti a mladí ľudia, - zvýšiť 
informovanosť o vývoji politík a súčasnom legislatívnom rámci. 
Od 21. októbra 2019 sa začína Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, v rámci ktorého Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 
vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79 (č. dv.  303 a 312) uskutoční 25. októbra 
2019 v čase od 8. do 15. hod. 
  Deň otvorených dverí odboru preventívneho pracovného lekárstva a to-
xikológie „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“, kde 
Vám odborní zamestnanci poradia a zodpovedajú na otázky týkajúce sa 
napr. právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 
nebezpečnými chemickými faktormi, hodnotení zdravotného rizika pri práci, 
odstraňovania materiálov s obsahom azbestu zo stavieb, preventívne po-
súdenie zdravotných rizík z chemických faktorov, obmedzovanie pôsobenia 
zdraviu škodlivých nebezpečných chemických látok a ich negatívne pôsobenie 
na zdravie zamestnancov. 
  Viac informácii o kampani  nájdete na  stránke https://healthy-workplaces.
eu/sk a na internetovej stránke RÚVZ Svidník: www.ruvzsk.sk. 

 Slávka Vasilenková, RÚVZ vo Svidníku

   Jeseň je obdobie, keď nám príroda ponúka veľa plodov. S jej príchodom 
súvisí zdobenie tekvíc a výroba strašiakov.
   Jedno veľmi príjemné jesenné popoludnie 15. októbra zažili deti zo Zelenej 
školy na Ul. 8. mája v rámci každoročnej spolupráce školy s rodinou. Na 

tvorivých diel-
ňach v každej 
triede, ktorú die-
ťa navštevuje, 
sa zišli rodičia, 
aby tak spoloč-
nou  tvor ivou 
aktivitou formou 
z á ž i t k o v é h o 
učenia svojim 
deťom priblížili 
a predviedli kre-
atívne spôsoby 
výzdoby tekvíc 
a využitia darov 
Zeme. Všetky 

   Uplynulý pondelok bol pre 
žiakov prvého stupňa trochu ne-
tradičný. Nezasadli do školských 
lavíc, ale pred školou ich čakali 
autobusy, ktoré smerovali do 
Hanušoviec nad Topľou. 

Žiaci z Kračúnoviec cestovali v Hanušovciach nad Topľou do histórie

   Žiaci sa vybrali po stopách histórie 
a navštívili kaštieľ a archeopark v Ha-
nušovciach. Kaštieľom nás previedol 
sprievodca, s ktorým sme cestovali do 
obdobia vzniku kaštieľa a postupne sme 
sa dostali až do súčasnosti. Dozvedeli 
sme sa zaujímavosti o vzácnej knižnici, 
ktorá je v kaštieli, obdivovali sme ulove-

né trofeje bývalých majiteľov kaštieľa 
a sprievodca nám porozprával mnohé 
zaujímavosti z  ich života. Kaštieľom, 
ktorý bol veľmi krásny, naša exkurzia 
nekončila. Vybrali 
sme sa ešte do ar-
cheoparku, ktorý je 
v bývalom parku, 
ktorý patril kaštieľu. 
Tu sme zase prešli 
celým vývinovým 
obdobím od praveku 
po súčasnosť. Spo-
znali sme obydlia 
ľudí v praveku, sta-
roveku a stredove-
ku. Aby nám nebolo 

málo, zoznámili sme sa s tradičnými 
remeslami, ktoré si žiaci mohli aj vyskú-
šať. Zastrieľali si z luku, vyrobili si krásne 
prstene, náramky,  pohrali sa aj s hlinou 

a vyrobili si rôzne nádoby. Prežili sme 
krásny slnečný deň, na ktorý budeme 
ešte dlho spomínať.
         D. Štefaníková, ZŠ Kračúnovce 

V škôlke na Ul. 8. mája vo Svidníku „čarovali“ s plodmi jesene

nápady boli skvelé a dopadli na jednu veľkú „jednotku.“ Z krásnych tekvíc a 
strašiakov sme si na druhý deň urobili peknú výstavku, ktorá víta deti a rodičov 
pri vstupe do našej materskej školy.
   Veľké poďakovanie patrí učiteľkám a všetkým zúčastneným rodičom (do-
konca aj starým rodičom), že si našli čas pre svoje ratolesti a spoločne tak 
„vyčarovali“ takéto fantastické výtvory z jesenných plodov.                    (mš)
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inzercia 

  Podduklianske osvetové strediskovo vo Svidníku zorganizo-
valo v dňoch 10. až 13. októbra výtvarný plenér. Na tohtoročnej 
výtvarnej tvorbe v rámci projektu „Cesta za poznaním“ sa v 
Roztokoch zúčastnilo 20 záujemcov. Projekt sa realizoval za 
fi nančnej podpory Fondu na podporu umenia.

Plenér pre výtvarníkov 

  Hlavným zámerom plenéru bolo prostredníctvom vzdelávacích aktivít, 
konkrétne prostredníctvom tvorby vo voľnej prírode a výmeny skúseností v 
oblasti výtvarného prejavu, rozvíjať talent a výtvarné schopnosti u neprofe-
sionálnych výtvarníkov. 
  Účastníci sa podieľali na aktívnych, a predovšetkým tvorivých podobách 
zobrazovania svojich spontánnych nápadov a vzájomného kultúrno-estetic-
kého poňatia samostatnej autorskej umeleckej činnosti v procese kreslenia 
a maľovania krajiny, voľnej tvorby a umeleckej prezentácie v kombináciách 
rôznych techník.
  Zobrazovali vo svojich dielach najčastejšie krajinnú scenériu v okolí Roztok, 
pamiatky regiónu, dedinskú architektúru. Na obrazoch všetkých autorov sa 
objavili zobrazenia, ktoré pripomenuli rôzne umelecké štýly, ako aj zaujímavé 
kresbovo-maliarske rukopisy. Výtvarné kompozície odzrkadľovali citlivosť a 
emocionálne povahy výtvarníkov. Plenér uplynul a nám zostali spomienky v 
podobe obrazov a fotografi i či budúcich tvorivých plánov. Práce vytvorené 
na výtvarnom plenéri budú prezentované  vo výstavných priestoroch Pod-
duklianskeho osvetového strediska vo Svidníku na poplénerovej výstave v 
novembri 2019. 

 Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

Kto daroval krv? 
  V stredu 16. októbra 2019 prišlo v rámci Študentskej kvapky krvi na He-
matologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 34 
bezpríspevkových darcov: 
  Monika Bičejová (10), Vladislav Čisár (62), Milan Lehocký (11), Martin Smolko 
(46), Marián Baluch (prvodarca), Roman Hriž (20), Ján Franko (47), Anton 
Vaškanin (94), Dana Pastyrčáková (18), Ladislav Koudelka (6), Zdenko Miga 
(29), Tibor Gmitter (18), Pavol Gajdoš (12), Vladimír Miženko (42), Zuzana 
Zozuľaková (30), Matej Fedoreňko (4), Juraj Danko (28), Slavomír Nemec 
(10), Veronika Migová (prvodarca), Soňa Migová (4), Jaroslav Kuruc (3),  Mária 
Bogdanová (10), Ján Kuľha (43), Peter Sipľak (13), Mariana Pašeňová (8), 
Róbert Paňko (10), Barbora Dovičáková (2), Jaroslava Kontúrová (60), Jakub 
Kurej (2), Katarína Padová (26), Ivana Kašperanová (6), Dominika Čečková 
(3), Kristián Pencák (2), Jozef Hažer (prvodarca). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 
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  Cieľom našej akcie je dať každému oblečeniu druhú šancu a 
odbremeniť prírodu. Je to pokus z našej strany, ako znížiť odpad 
odevného priemyslu. 

Nový školský projekt SWAP 
- menia si medzi sebou oblečenie

  Na začiatku sme oslovili našu pani riaditeľku, ktorá bola z nášho nápadu  
nadšená. Potom to už išlo ľahko. Osobne aj cez plagáty, ktoré sme vyvesili 
do každej triedy, sme informovali žiakov celej školy o pravidlách swapu. Kto 
chcel, doniesol vyprané a nepoškodené kúsky oblečenia, ktoré sme si cez 
prestávky vymieňali. Veľmi nás potešilo, že sa do našej eko akcie zapojila 
celá škola - od prvákov až po učiteľov. Táto akcia zaujala aj ľudí mimo našej 
školy, priateľov, ktorí nás sledujú na FB a tí tiež prispeli do nášho SWAP-u. 
Swapujeme tri dni a už teraz sa tešíme na ďalšie pokračovanie.
„Blaženejšie je dávať ako prijímať.“ 

 SWAP Team 7.A CZŠ sv. Juraja vo Svidníku

  Počas krásneho babieho leta sa žiaci zo Základnej školy v Rovnom spolu so 
svojimi pedagógmi vybrali na Ostrý vrch. Cesta do kopca trvala vyše hodinu, 
no všetci to bravúrne zvládli. Odmenou im bola chutná opekačka v lesnom 
altánku. Po nej sme navštívili hrob neznámeho ruského vojaka z 2.svetovej 
vojny. Zbierali sme aj šípky a hríby, a tiež púšťali šarkana. Cestou späť si 
žiaci veselo pospevovali. 

 Slavomír Derco, riaditeľ školy

Babie leto má svoje čaro 

  Naozaj parádny 
hubársky úlovok sa 
v uplynulú nedeľu 
podaril Svidníčano-
vi Milošovi Žakovi. 
   Nazbieral niekoľ-
ko desiatok dubá-
kov, no najviac ho 
potešil jeden a bol 
skutočne unikátny. 
Vážil presne kilo-
gram a držať ho 
musel obidvoma 
rukami. 
   Miloš Žak tak 
potvrdil, že hubár-
ska sezóna sa síce 
končí, no tí správni 
hubári ešte svoje 
úlovky vedia nájsť. 
Ako správny hubár 
však neprezradil, 
kde sa mu takýto 
parádny úlovok po-
daril...               (ps) 

Parádny hubársky úlovok
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Medziokresná súťaž družstiev
   V uplynulý piatok bolo na programe už 3. kolo v stolnoteni-
sovej piatej lige. Darilo sa domácim družstvám, ktoré zvíťazili v 
štyroch stretnutiach. Česť hostí zachraňovali Staškovce, ktoré 
zvíťazili nad Radomou.

Výsledky 3. kola: 
STMK Stropkov B - 

ŠŠK Centrál Svidník D 10:8
B.: B. Bedruň 3; Tirer, J. Bedruň po 2,5; 
J. Bunda 2 - Antoš 4,5; Gonos 3,5. 

STO Brusnica - 
STMK Stropkov C 10:8

B.: Čabala 4,5; Štefanišin 3; Ľ. Antoš 

2,5 - Mulik 3,5; Harmada 2,5; Pašeň, 
Mihok po 1. 

JMC Lužany C - 
JMC Lužany pri Topli D 12:6

B.: M. Gdovin, M. Cigán, Čižmár po 3,5; 
Ľ. Tomko 1,5 - Sl. Gdovin 3; K. Cigán 
2; Rozkoš 1. 

TJ Radoma -  

ŠM TJ Staškovce 6:12
B.: Šafranko 4; Hrušč, Baran po 1 - 
Hrušč 3,5; Kočiš, Kurila, Gojdič po 2,5; 
Martin Maliňak 1,5. 

ŠŠK Centrál Svidník C - 
ŠŠK Centrál Svidník D 18:0

B.: Kosár, Kostelník, Kurečko po 4,5; 
Olijar 3; Kosť 1,5. 
GS Vyšný Hrabovec voľno.

TABUĽKA 
1. Staškovce  3  3 0 0   39:15   9
2. Centrál C  3  2 1 0   43:11   8
3. Radoma  3  2 0 1   31:23   7
4. Stropkov B  3  2 0 1   31:23   7

5. Lužany C  2  2 0 0   23:13   6
6. Centrál B  3  1 1 1   34:20   6
7. Stropkov C  3  1 0 2   25:29   5
8. Brusnica  2  1 0 1   17:19   4 
9. Lužany D  3  0 0 3   13:41   3
10. Centrál D  3  0 0 3     5:49   3
11. Hrabovec  2  0 0 2     9:27   2 
   Vo 4. kole, v piatok 25.10.2019 o 18. 
hodine sa stretnú: 
   ŠŠK Centrál Svidník C - STMK Strop-
kov B; ŠŠK Centrál Svidník D - ŠM 
TJ Staškovce; JMC Lužany pri Topli 
D - STO Brusnica; ŠŠK Centrál Svidník 
B - JMC Lužany C; STMK Stropkov 
C - GS Vyšný Hrabovec; TJ Radoma 
voľno.                                             (ku)

   ŠŠK Centrál Svidník ani v treťom kole neokúsili trpkosť prehry. Tentokrát si 
vybojovali remízu vo Valalikoch.

STO Valaliky - ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník 9:9
B.: Močilenko 3; Vodila, Kmiť po 2,5; Nemec 1.

Pozvánka
   Školský športový klub Centrál Spojená škola Svidník pozýva priaznivcov stolného 
tenisu na stretnutie II. ligy. V sobotu 26.10.2019 o 17.00 hod. privíta ŠŠK Centrál 
Svidník stolných tenistov ŠKP ŠP Košice. Hrá sa v telocvični Spojenej školy vo 
Svidníku.                                                                                                                (ku)

II. LIGA

   V predminulú so-
botu 12. októbra sa 
uskutočnil záver 
11. ročníka teni-
sovej Stopball ligy 
2019 v dvojhrách a 
štvorhrách.

FK Humenné - 1. FK Svidník 1:1 (1:0)
   Treťoligoví futbalisti 1. FK Svidník v uplynulú sobotu cesto-
vali na stretnutie 14. kola do Humenného a domov si priviezli 
cenný bod. 
   Diváci v meste pod Vihorlatom videli pomerne vyrovnaný súboj, v ktorom 
sa do vedenia dostali domáci hráči, keď sa gólovo presadili v 41. minúte a do 
kabín odchádzali s jednogólovým vedením. Po zmene strán Svidníčania pridali 
na dôraze a ich snahou bolo aspoň vyrovnať. To sa im napokon aj podarilo, 
keď tri minúty pred koncom riadneho hracieho času, teda v 87. minúte strelil 
vyrovnávajúci gól striedajúci Tokar a Svidníčania si tak domov viezli bod za 
zaslúženú remízu.  
   Zostava Svidníka: Mikluš - Bialončík, Zapotocký, Čabala, Kiseľa, Veprik 
(74. Kevin Peter Čekan), Maslov, Dzoblaex, Križanovský, Piľar (65. Tokar), 
Košč (54. Kuhajdík). 
   V 15. kole sa futbalisti Svidníka v nedeľu 27. októbra predstavia na domácej 
pôde. Od 14. hodiny budú ich súperom futbalisti OŠFK Šarišské Michaľany. 

(pn)

III. LIGA

Tenisová Stopball liga 2019 spoznala najlepších

   Výsledky dvojhry 
- štvrťfinále: P. Go-
riščak - M. Bobák 6:2; 
6:2; M. Čičvara - J. Lu-
kaček 7:6; 2:6; 7:6; R. 
Lombart - R. Šoltes 6:7; 
6:1; 4:1 (skreč Šoltes); 
J. Cupák D. Goriščak 
3:6; 6:7. 
   Semifi nále:  P. Go-
riščak - M. Čičvara 6:3; 
6:3; R. Lombart - D. 
Goriščak 2:6; 0:6. 
   O 3. miesto: R. Lom-
bart - M. Čičvara 6:3; 
6:1 
   Finále: P. Goriščak - 
D. Goriščak 4:6; 4:6
   Výsledky štvorhry 
- semifi nále: P.  Go-
riščak, P. Kidala - T. 
Popovec, V. Mihaľ 6:1; 
6:3; D. Goriščak, J. Se-
manco - J. Lukaček, M. 
Demčak 5:7; 4:6
   O 3. miesto: D. Go-
riščak, J. Semanco - T. 
Popovec, V. Mihaľ 6:0; 
7:6 
   Finále: P. Goriščak, 
P. Kidala - J. Lukaček, 

M. Demčak 2:6; 3:6
   Cenu SKOKAN roka získal zaslúžene Dávid 
Goriščak. 
   Naše veľké poďakovanie patrí hlavne sponzorom 
za hodnotné vecné ceny. Dúfame a pevne veríme, 
že sa v takom hojnom počte stretneme aj na 12. 
ročníku Stopball ligy na tenisových ihriskách pri SPŠ 
odevnej.                                                            (ng)
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Úradná správa č. 14 zo dňa 17. októbra 2019

6. liga
Breznica -  Kuková 5:1 (3:0)

  Domáci začali profesorsky, hrali do šírky, 
bez momentu prekvapenia a tak si na gól 
museli počkať do 30. minúty, kedy po pravej 
strane unikol Korba a jeho center doklepol 
do brány Staško. Potom sa domáci pred-
biehali v zahadzovaní šancí a tak im ku 
gólu museli pomôcť hostia, keď Safkovu 
strelu neudržal brankár hostí a Pundžák 
pohotovo doklepol. Tretí gól si dali hostia 
sami, keď prudký center Macka si ukážkovo 
zrazil do vlastnej siete jeden z hosťujúcich 
hráčov. Za stavu 3:0 hostia znížili na 3:1 
po chybe breznickej obrany. V 2. polčase 
domáci pridali pohyb až v posledných 15 
minútach, zrýchlili prihrávku a výsledkom 
toho boli 2 góly v sieti hostí. Hostí zdobil 
fakt, že z mužstiev giraltovskej doliny hrali 
najlepší a najslušnejší futbal, za čo im 
patrí vďaka.
Góly: Martin Staško 3, Marián Macko, 

Medziokresné futbalové súťaže
Šimon Pundžák - Richard Werner
ŽK: 0

Mestisko - Miňovce 6:1 (2:1)
Góly: Kamil Cimbala, Rastislav Tirko, 
Rudolf Červeňák 2, Erik Džurban, Tomáš 
Gondek - Gabriel Petráš
ŽK: 0

Stročín - Chotča 7:1 (3:0)
Góly: Marek Barvirčák 2, Denis Hnát, Ja-
kub Rodák 3 (1 z PK), Jozef Fečko - Marcel 
Džavoronok
ŽK: 0 - Ján Kordoš

Sitníky - Lomné 2:0 (1:0)
Góly: Matúš Motyka (PK), Dávid Dan-
ko - 0
ŽK: Matúš Motyka, Jozef Kovalčík - Ján 
Sabol, Adam Berežný, Tomáš Halek

Lúčka - Bukovce 3:0 (1:0)
Góly: Samuel Talian 3 - 0
ŽK: 0 - Milan Greško, Samuel Hančák

Radoma - Kalnište 5:1 (3:0)
Góly: Jaroslav Hubáč, Daniel Zelonkay, 

Maroš Labuda 2 - Viktor Regrut (vl.), 
Tomáš Kovalčík
ŽK: 0 - Jozef Cauner

Tisinec - Rovné 0:2 (0:2)
Góly: 0 - Marián Paňko, Róbert Horváth
ŽK: 0

Tabuľka
1. Breznica  12  10 2   0   60:  5   32
2. Sitníky  12  10 0   2   48:15   30
3. Rovné  12  10 0   2   40:16   30
4. Radoma  12    7 2   3   41:19   23
5. Kuková  12    7 1   4   35:24   22
6. Lúčka  12    6 2   4   31:17   20
7. Kalnište  12    5 1   6   18:21   16
8. Mestisko  11    5 0   6   19:38   15
9. Tisinec  12    4 2   6   19:21   14
10. Chotča  12    4 2   6   19:31   14
11. Stročín  11    4 0   7   24:38   12
12. Bukovce  12    3 1   8   20:35   10
13. Miňovce  12    1 0 11     9:70     3
14. Lomné  12    0 1 11     5:38     1

4. liga dorast

Lomné B - Chotča 3:2 (1:1)
Góly: Ján Guzi, Timotej Lechman 2 - Patrik 
Čač, Radoslav Grundza

Bukovce - Radoma 2:1 (0:0)
Góly: Adrián Fedák 2 - Denis Rokyta

Koprivnica - Sitníky 1:3 (1:1)
Góly: Erik Šoltys - Matúš Kollarik, Julián 
Babiarčik, Jakub Sušinka

3. liga žiaci A
Stročín - Mestisko 12:1 (5:1)

Góly: Nikolas Sivák, Slávo Grundza 2, 
Kevin Varecha 2, Ľuboš Sivák 3, Samu-
el Varecha 3, Luca-tony Sivak - Peter 
Matkobiš

Breznica - Tisinec 9:0 (5:0)
Góly: Noel Piskorik 2, Ladislav Bilý 2, 
Adam Staš 2, Jakub Rybčák, Damián 
Moskaľ - 0

3. liga žiaci B
Kuková - Kalnište 2:2 (2:1)

Góly: Michaela Kaňuchová, Dávid Pasnišin 
- Dávid Mašlej, Emanuel Kokolík

SEKRETARIÁT:                 
   Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, 
rozpis zápasov a tlačivá OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na 
www.futbalnet.sk

ŠTK OOFZ:
   Schválila výsledky 11. kola 6. ligy DOUBLE STAR BET, 6. kola 4. ligy dorastu a 6. kola 
3. ligy žiakov
   Schválila žiadosť TJ Družstevník Kuková o zmenu termínu  stretnutia 14. kola 6. ligy do-
spelých DOUBLE STAR BET Kuková - Tisinec zo dňa 3.11.2019 o 13.30 hod. na 2.11.2019 
o 13.30 hod., poplatok 10,- Eur Kuková - vzájomná dohoda 
   Schválila žiadosť TJ Družstevník Stročín, že z dôvodu rekonštrukcie šatní a soc. priestorov 
na futbalovom štadióne sa zraz mužstiev a delegovaných osôb uskutoční v priestoroch 
obecného úradu v Stročíne do konca jesennej časti súťaži, poplatok 10,- Eur
   Schválila žiadosť TJ Družstevník Lomné o zmenu UHČ stretnutia 7. kola 4. ligy dorastu 
Lomné - Chotča dňa 19.10.2019 zo 14.00 hod. na 11.00 hod., poplatok 5,- Eur - Lomné - 
vzájomná dohoda 
   Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní

DK OOFZ:
   Trestá hráča FK Kalnište - Patrik Kokolik - 1212196 - DO pozastavením výkonu športovej 
činnosti na 1 mesiac nepodmienečne od 17.10.2019, podľa DP čl. 48/1/c,2b, poplatok 
10,- EUR
   Trestá hráča FK Radoma - Dávid Sliva - 1284223 - DO pozastavením výkonu športovej čin-
nosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 17.10.2019, podľa DP čl. 37/3, poplatok 10,- EUR

   Trestá hráča FK Miňovce - Julian Hricko - 1278488 - DO pozastavením výkonu športovej 
činnosti na 1 mesiac nepodmienečne od 17.10.2019, podľa DP čl. 48/1/c,2b, poplatok 
10,- EUR
   Vyhovela žiadosti hráča FK Mestisko - Matej Malenky - 1250507 - o upustenie od výkonu 
zvyšku DO a mení na podmienečne DO na 2 stretnutie  so skúšobnou dobou od 17.10.2019 
do 17.6.2020, podľa DP 41/2, poplatok 10,- Eur 
   Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa 
podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia 
disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 

KR a DZ OOFZ:
13. kolo 6. liga dospelí DOUBLE STAR BET - 27.10.2019 o 14.00 hod.:

Lomné - Lúčka (A. Špak, D. Špak, Korba - Mackanin) hrá sa 26.10.2019 o 14.00 hod. (sob.), 
Rovné - Mestisko (Hubáč, Čonka - Fiľarský), Kalnište - Tisinec (Rapáč, Zápotocký - Vaško), Ku-
ková - Radoma (Gonos, Mačuga - Kaščák), Bukovce - Breznica (Kapa, Makarová - Šafranko), 
Chotča - Sitníky (Šugár, Dovičák - Burcák), Miňovce - Stročín (Brendza, Sidorová - Holub). 

Dohrávka 4. kolo 4. liga dorast - 26.10.2019 o 14.00 hod.:
   Radoma - Chotča (Makarová)

8. kolo 3. liga žiaci skupina B - 24.10.2019 o 16.00 hod.:
   Lúčka - Kuková (Michalko), 
   Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter 
a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ 
zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

OOFZ Svidník

   V uplynulú sobotu svoje majstrovské stretnutia 9. kola II. ligy skupiny B Výcho-
doslovenského futbalového zväzu odohrali mladší a starší žiaci 1. FK Svidník. Tu 
sú výsledky. 

STARŠÍ ŽIACI U15
1. FK Svidník - FAMT Prešov 5:2 (4:2)

   Všetko dôležité sa v tomto zápase udialo už v prvom polčase. Skóre zápasu otvoril 
Patkaň. Hostia na to po individuálnej akcii vyrovnali. Tento gól akoby našim chlapcom 
pomohol. Zomkli sa a svojho súpera tromi gólmi prakticky položili na lopatky. Pre-
sadili sa  Luščík, Patkaň a Bobák. Hosťom sa do polčasu podarilo znížiť. V druhom 
polčase padol už len jediný gól, keď sa po rohu presadil kapitán Hnat. Zostava: 
Marko - Kamenický, Čeremuga, Baran, Olejár - Luščík, Hnat, Patkaň - Jurčišin, 
Bobák (56. Šraga), Šamko.

MLADŠÍ ŽIACI U13
1. FK Svidník - FAMT Prešov 8:0 (4:0)

   Tento zápas chlapcom chutil. Mali výborný pohyb, počas celého zápasu boli aktívni, 
dobre kombinovali. Súperovi počas celého zápasu nedovolili prakticky nič a zaslúžene 
zvíťazili vysokým rozdielom. Počas jesennej časti stratili naši futbalisti iba päť bodov 
a tak iba vinou horšieho skóre prezimujú na 2. mieste za Ľuboticami. Za výkony im 
patrí poďakovanie. Góly: Cina 4, Slivka, Fedák, Hij, Olčák.                                 (tv)

Žiaci v kopačkách

   Extraligoví volejbalisti TJ Slávia Svid-
ník vyhrali v uplynulú sobotu v stretnutí 
5. kola Edymax extraligy mužov nad 
VKP Bystrina SPU Nitra 3:0 a ukončili 
štvorzápasovú sériu prehier s týmto 
súperom. Zverenci trénera Petra Tholta 
zdolali tím spod Zobora prvýkrát od 19. 
novembra 2017. 
   Volejbalisti Svidníka tak zaznamenali 
tretí domáci úspech v sezóne, celkovo 
štvrtý a v tabuľke sa vyšvihli na tretie 
miesto. Svidník mal úvodný set duelu s 
Nitrou jasne v rukách a vyhral ho hlad-

ko 25:13. Hostia sa v druhom dejstve 
otriasli, v jeho polovici viedli 14:11, ale 
Svidníčania pred koncovkou vyrovnali a 
od stavu 22:22 úradoval ukrajinský sme-
čiar Fedorenko. Nitra sa po neúspešnej 
koncovke nespamätala a domáci vyhrali 
tretí set jasne 25:16. Svidník v štatistike 
es vyhral 3:0, na bloky 9:1. Najviac bodo-
vali Dmytro Fedorenko a Lukasz Pietrzak 
(po 15), za hostí Ľuboš Kostoláni (12). 
Najužitočnejším mužom zápasu (MVP) 
bol domáci Bohdan Tatarenko.
   Zostava Svidníka: Šellong, J. Hri-

ňák, Fedorenko, Matušovský, Pietrzak, 
Tatarenko, libero S. Paňko (R. Vitko, 
Kandráč). Tréner Peter Tholt po stretnutí 
povedal: „Víťazstvo po dobrom výko-
ne teší. S Nitrou sme prehrali veľa 
zápasov v rade a veľmi sme chceli 

vyhrať. Víťazstvo nás preto obzvlášť 
potešilo.“
   Najbližšiu sobotu 26. októbra sa svid-
nícki extraligoví volejbalisti predstavia 
vo Zvolene. 

(svf, pn)

EXTRALIGA MUŽOV / TJ SLÁVIA SVIDNÍK - VKP BYSTRINA NITRA 3:0 (13, 22, 16)

Zaslúžená radosť svidníckych volejbalistov po sobot-
ňajšom víťaznom zápase s Nitrou FOTO: Ladislav Lukáč
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   Opozičná koalícia poli-
tických strán PS a Spolu 
navštívila Svidník. Jej 
členovia na čele s okres-
ným predsedom Progre-
sívneho Slovenska pre 
okresy Svidník a Stropkov 
Jozefom Ľos-Božikom 
ml. zorganizovali pre toto 
politické zoskupenie už 
tradičnú akciu nazvanú 
„Staré za nové vo Svid-
níku.“ 
   Ako nás informoval už 
spomínaný Jozef Ľos-Bo-
žik ml., členovia a sympa-
tizanti koalície PS/Spolu 
vo Svidníku zrevitalizovali 

Vo Svidníku vymieňali staré za nové 
časť basketbalového ih-
riska za Administratívnou 
budovou (AB) v centre 
mesta. „Vymenili sme 
roztrhnuté pletivo a na-
maľovali sme dvierka a 
stĺpiky. Prišiel k nám aj 
člen predsedníctva PS 
Matej Petroci. Sme radi, 
že sa nám akcia podarila 
a som rád, že nám prišli 
pomôcť aj chalani, ktorí 
na ihrisku často hráva-
jú basketbal. Verím že 
sa nám niekedy poda-
rí opraviť aj časť plota 
pri skateparku alebo iný 
areál v meste, ktorý by 

potreboval zlepšenie. Vždy potešia 
aj podnety od občanov, pretože vždy 
je lepšie, ak vieme, čo by vo svojom 
okolí uvítali vymeniť,“ povedal okresný 
predseda Progresívneho Slovenska 
pre okresy Svidník a Stropkov Jozef 
Ľos-Božik ml.                             (pn)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci 
október 2019 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku 

s fi nančnou podporou Fondu na podporu umenia

LEKÁRNE
21. októbra: lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
22. októbra: lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
23. októbra: lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
24. októbra: lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch autobusovej stanice)
25. októbra: lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
26. októbra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
27. októbra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA: 
26. a 27. októbra: MDDr. M. Mikula - Kukorelliho 334/16 v Giraltovciach. 
Kontakt: 054/732 21 67. 
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.

MacGREGOROVÁ, Janna: 
Nešťastná nevesta. 
Bratislava, Ikar 2019. 324 s.
  O lady Claire kolujú chýry, že je 
prekliata. Už tretíkrát sa zasnúbila, 
no svadba sa nikdy nekonala. Len 
pár minút pred plesom a verejným 
oznámením zásnub so štvrtým kandi-
dátom dostane lístoček, v ktorom jej 
stroho oznamuje, že si to rozmyslel. 
Zvláštnou zhodou okolností sa na ple-
se zjaví aj markíz Alexander Hallwort, 
a navrhne jej pomoc. Poradí jej, aby 
predstúpila pred hostí s vyhlásením, 
že zasnúbenie s lordom Paulom ruší 
ona, čím sa vyhne potupe. Lady Claire 
na návrh pristúpi. Hostia sú zo správy 
zaskočení, no ich prekvapenie sa 
znásobí, keď im markíz zvestuje, že 
si Claire berie jeho. Pár sa zblíži, no 
vtom Claire zistí...

NOGA, Miroslav (25.10.1959-) 
  Miro je slovenský herec, humorista, spevák a moderátor. Narodil sa 25.10.1959 
v Bratislave. Je rozvedený, z prvého manželstva má dvoch synov. Vyštudoval 
herectvo na VŠMU v Bratislave. Počas štúdia bol spoluzakladateľom a čle-
nom kabaretnej skupiny Strapatí gentlemani. Spolu so Štefanom Skrúcaným 
bol interpretom politicko-satirických televíznych,  rozhlasových a revuálnych 
programov. Medzitým natočil veľké množstvo televíznych inscenácií, rozprá-
vok, fi lmov, seriálov, televíznych kabaretov, je nutné spomenúť rozprávkový 
muzikál Polepetko, Mahuliena, zlatá panna. Miro je vášnivým lyžiarom a miluje 
jazdu na koni, čo vraví dosť o jeho povahových vlastnostiach.

PARENIČKA, Pavol (26.10.1959-)
  Študoval na gymnáziu vo Vrútkach, potom na Pedagogickej fakulte v Banskej 
Bystrici slovenčinu a dejepis. Pôsobil v Matici slovenskej v Martine, prednášal 
biografi stiku a slovenskú literatúru na Katedre kultúrneho dedičstva Žilinskej 
univerzity. Venuje sa kultúrnej a literárnej histórii najmä z biografi ckého as-
pektu. Spolu s B. Truhlářom pripravili dokumentárnu knihu Peter Jilemnický, 
je autorom monografi e Život a dielo Petra Kellnera-Záboja Hostinského a 
publikácie Tatrínska sednica čachtická. Štúdie o slovenských spisovateľoch 
publikoval v zborníkoch a časopisoch. Zostavil zborník Stanislav Mečiar. Ako 
lexikograf je autorom početných hesiel o slovenských spisovateľoch v rôznych 
slovníkoch a lexikónoch. 

- Mení sa tá dnešná mládež, -
hovorí pán Ferdinand.

- Predtým som nevedel, ako odpovedať
na ich otázky a dnes už ani nerozumiem,

na čo sa to pýtajú!

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 21. októbra: 6.30 hod.: * Dávid, 18.00 hod.: *Anna (50 rokov), 
Akatist - Bohorodička nevyčerpateľná čaša 1-4, Utorok 22. októbra: 6.00 
hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Mária a Milan s rod., 18.00 
hod.: † Dušan, Akatist - Bohorodička nevyčerpateľná čaša - 5-9, Streda 23. 
októbra: Sv. apoštol Jakub 6.30 hod.: * Darina, 18.00 hod.: *Andrej, Peter, 
Akatist - Bohorodička nevyčerpateľná čaša 10-13, Štvrtok 24. októbra: 6.30 
hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: *Anna, 17.15 hod.: Ruženec 
za závislých, 18.00 hod.: *Pavol, Beáta, Denisa, Martina, Tichá adorácia 
s požehnaním, Piatok 25. októbra: 6.30 hod.: * Pavol s rod., 18.00 hod.: † 
Jozef, Mária, Stretnutie pre mládež, Sobota 26. októbra: Sv. veľkomučeník 
Demeter,  8.00 hod.: * Slavomír s rod., 20. NEDEĽA PO ZSD. HLAS. 3: 27. 
októbra: 7.00 hod.: ruženec a 1. ČAS, 8.00 hod.: * Michal sl., 9.15 hod.: 
CZŠ sv. Juraja, 10.30 hod.: * za farské spoločenstvo csl., 17.30 hod.: 
večiereň, 18.00 hod.: * Anna, Ľuboš, Jozef s rodinami sl. lit. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ  
   Pondelok 21.10.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána, Utorok 
22.10.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Irenu, Streda 23.10.: 
17:00 + Jozef, Mária, Anna, Juraj, Štvrtok 24.10.: 7:00 Za zdravie a Božie 
požehnanie pre Máriu s rod., Piatok 25.10.: 17:00 + Helena Mikitková, 
Sobota 26.10.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a Helenu, 
Nedeľa 27.10.: 9:00 Za farnosť, 14:00 Modlitba ružencov. 

SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA 
   Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej ulici 
2042 vo Svidníku: Utorok 22.10.2019 o 18:30 hod., Štvrtok 24.10.2019 o 
18:00 hod.: Náš kresťanský život a služba: - 1. Petra 3-5 kap., - Koniec 
všetkých vecí sa priblížil, -  1.Petra 4:9 - Buďte k sebe navzájom pohos-
tinní bez hundrania, - Čo som sa z čítania Biblie na tento týždeň naučil 
o Jehovovi?, 19.30 a 19.00 hod.: - Zborové štúdium Biblie: Ohľaduplný k 
pocitom druhých, Nedeľa 27.10.2019 o 9.30 hod.: Verejná  biblická pred-
náška: Končí sa všetko dnešným životom?, Hlavné myšlienky: - Život plný 
frustrácie vedie mnohých k tomu, aby zúfalo hľadali jeho zmysel, - Ako 
nám pomáha nádej na vzkriesenie, - Náš dnešný život môže byť zvlášť 
zmysluplný, - Jehovovi svedkovia vedia, že život má skutočný zmysel, - 
Musíme si rozvíjať správny postoj.
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Čo premieta Kino Čo premieta Kino Dukla?Dukla?
ZOMBIELAND: RANA ISTOTY

PIATOK 25. OKTÓBRA O 19. HODINE 
Kvarteto zabijakov zombie sa po desiatich rokoch vracia do boja!

Réžia: Ruben Fleischer  •  Scenár: Dave 
Callaham, Rhett Reese, Paul Wernick  •  
Hrajú:Woody Harrelson, Emma Stone, 
Jesse Eisenberg, Abigail Breslin, Rosario 
Dawson, Zoey Deutch, Luke Wilson  •  Pro-
ducent: Gavin Polone
Columbus, Tallahasse, Wichita a Little Rock 
sa v pokračovaní kultovej hororovej komédie 
vydávajú na cestu naprieč postapokalyptickou Amerikou. Cestou budú mať 
dočinenia s novými, vyvinutými druhmi zombie aj ďalšími preživšími, no naj-
väčšou výzvou bude nezblázniť sa z ich svojskej provizórnej rodiny.

Horor, čierna komédia, USA, vstupné: 5 eur 
***

ROZPRESTRI KRÍDLA
Sobota 26. októbra o 19. hodine  

Hrajú: Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez, Fred Saurel, Lilou 
Fogli, Grégori Baquet, Dominique Pinon  •  Réžia: Nicolas Vanier

Christian, vizionársky vedec, študuje voľ-
ne žijúce husi. Pre jeho syna, dospieva-
júceho chlapca posadnutého video hrami 
predstavuje myšlienka stráviť prázdniny 
s otcom vo voľnej prírode nočnú moru. 
Otec a syn sa predsa len zblížia vďaka 
bláznivému plánu: záchrana zanikajúceho 
druhu vďaka Christianovmu ultraľahkému 

lietadlu! Začína tak neuveriteľná a nebezpečná cesta...
Francúzsko, Dobrodružný, vstupné: 5 eur

*** 
VLÁDKYŇA ZLA 2

Nedeľa 27. októbra o 15. hodine 
  Hrajú: Angelina Jolie, Angelina Jolie, Sharlto Copley, Elle Fanning,, Imelda 
Staunton, Juno Temple, Lesley Manville, India Eisley, Juno Temple, Sharlto 

Copley  •  Scenár: Linda Woolverton  •  Réžia: Robert Stromberg, Robert 
Stromberg  •  Hudba: Sandy DeCrescent
  Vzťah kráľovnej čiernej mágie a Aurory 
roky prekvitá. Napriek tomu stále pretrváva 
nenávisť medzi ľuďmi a rozprávkovými 
bytosťami (vílami). Blížiaca sa svadba 
Aurory s princom Filipom má pomôcť zjed-
notiť oba svety. Nečakaný zvrat udalostí a 
stretnutí s novými spojencami i temnými 
silami však ťahá Zlorianu a Auroru opačnými smermi. Schyľuje sa k Veľkej 
vojne o bezpečie Vresovísk a čarovnej krajiny, ktorú obývajú.

USA, Rodinný, Fantasy, Dobrodružný, vstupné: 5 eur 
***

POSLEDNÁ ARISTOKRATKA
Nedeľa 27. októbra o 19. hodine 

Hrajú: Hynek Čermák, Tatiana Vilhelmová, Martin Pechlát, Táňa Pauhofová, 
Vojtěch Kotek, Pavel Liška  •  Réžia: Jiří 
Vejdělek
  Film sa odohráva v jeseni v roku 1996-
1997, kedy je Františkovi Kostkovi, vďaka 
svojim šľachtickým predkom, navrátený 
zámok Kostka, ktorý bol v reštitúcii. Ro-
dený Newyorčan Frank s dcérou Máriou a 
temperamentnou ale srdečnou ženou Vivien 

podniknú na tento novonadobudnutý zámok Kostka výlet. Ich predstavy o 
zámku a Čechách, kde nikdy neboli, sú tak idealizované a romantické, že už 
samotný stret s českou realitou prinesie veľa zábavných situácií.

Česká republika, komédia, 110 minút, vstupné: 5 eur 

114. Podduklianske osvetové kino 
23. októbra o 19. hodine v POS 

vo Svidníku 
YAO

  O fi lme: Yao je mladý 13-ročný chlapec žijúci v 
jednej dedine na severe Senegalu a je ochotný 
urobiť všetko preto, aby sa mohol stretnúť so svojím 
hrdinom, ktorým je Seydou Tall, slávny francúzsky 
herec. Seydou Tall je pozvaný do Dakaru, aby tam 
predstavil svoju novú knihu, a po prvý raz navštívi 
krajinu, z ktorej pochádza. Aby si mladý Yao splnil 
svoj sen, naplánuje si útek a sám prekoná 387 kilometrov, ktoré ho delia od 
hlavného mesta. Herec je dojatý odhodlanosťou tohto dieťaťa a rozhodne sa 
utiecť pred povinnosťami a odprevadiť chlapca naspäť domov. Na prašných a 
neistých senegalských cestách však Seydou pochopí, že sa približuje nielen 
k chlapcovej dedine, ale zároveň k svojim koreňom.

Režie: Philippe Godeau, žáner: Dráma/Komédia/Roadmovie
Francúzsko/Senegal, 2018, 104 min., MP: 12+, 

vstup: 3 €/s preukazom FK: 2 €


