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Dostane sa boj o svidnícku
pôrodnicu až do parlamentu?

V Stropkove zabili polročné
bábätko alkoholom!

Svidníčanka o živote
v exotických krajinách Ocenili
mladú
svidnícku
lekárku
Kde skončili peniaze od vlády na rekonštrukciu
svidníckych ciest a chodníkov?
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Krajský parlament na podnet Jána Vooka vyzýva
na opätovné zriadenie svidníckej pôrodnice
Prešovský krajský parlament na podnet poslanca PSK za okres Svidník Jána Vooka vyzýva
na opätovné zriadenie Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a Novorodeneckého oddelenia
vo svidníckej nemocnici. Takúto výzvu prijalo Zastupiteľstvo PSK na svojom minulotýždňovom
zasadnutí. Krajskí poslanci vyzvali spoločnosť Svet zdravia, aby obnovila činnosť zrušeného
gynekologicko-pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia vo svidníckej nemocnici najneskôr
do konca februára 2019.
Svet zdravia spomínané oddelenia zrušil k 17. decembru z dôvodu
nízkeho počtu pôrodov a nedostatku
zdravotníckeho personálu. Krajský
poslanec za okres Svidník Ján Vook
(nezávislý), ktorý návrh na schválenie výzvy v zastupiteľstve predložil,
poukázal na rozdielne čísla v štatistikách o hospitalizáciách, počtoch
ošetrených v ústavnej pohotovostnej
službe, operáciách a pôrodnosti vo
svidníckej nemocnici. „Myslíme si,

Vook s tým, že čo sa týka zaradenia
nemocnice do urgentného príjmu typu
I, o čo sa tiež dlhodobo snažia, sú na
najlepšej ceste.
MANIPULOVALI
S ČÍSLAMI?
V rozprave k navrhnutej výzve
vystúpil aj podpredseda PSK Martin
Jakubov (nezávislý) a upozornil na
nepresné údaje týkajúce sa počtu
operácií vo svidníckej nemocnici, ktoré podľa jeho slov uviedol riaditeľ spo-

Svidníčania a ľudia z regiónu v boji za pôrodnicu vlani
v decembri blokovali aj dopravu
že výkaz pre dozornú radu, pre
ministerstvo zdravotníctva, výkaz
Sveta zdravia a naša analýza jasne
ukazujú, že sú tam štyri rozdielne
čísla. Mali sme len desať mesiacov
na to, či vieme 500 pôrodov reálne
zabezpečiť. Bolo ich približne 400
s tým, že minulý rok ich bolo 352.
Je vidieť, že je nárast,“ povedal Ján

ločnosti Svet zdravia Vladimír Dvorový na rokovaniach na pôde PSK,
ako aj rezortu zdravotníctva. „Bolo
spomínané, že bolo zrealizovaných
za minulý rok 26 herniotómií a 16
apendektómií, čiže operácií hernií a
slepého čreva. Malo to vytvoriť imidž nemocnice, že je neefektívna a
takmer nič sa tam nerobí. Keď sme

si overili tie čísla, tak skutočnosť
bola taká, že tam bolo spravených
78 herniotómií, 22 apendektómií,
čiže operácií slepého čreva, 61
operácií žlčníkov, 38 operácií
hrubého, tenkého čreva a žalúdka,
124 operácií ortopedickotraumatologických a 84 operácií kožných.
Nie sú to čísla, ktoré by mohli konkurovať klinikám v Bratislave na
Kramároch či fakultnej nemocnici
v Košiciach alebo v Prešove, ale
svidnícka nemocnica má trochu
iný región, spádovú oblasť a aj
iné spektrum výkonov. Rozpor v
týchto informáciách nevnímam ako
omyl, ale ako tendenciu,“ vyhlásil
vicežupan Martin Jakubov.
ROZHODNUTIE
JE NEMENNÉ
Hovorca siete nemocníc Svet zdravia Tomáš Kráľ v reakcii na aktuálne
dianie a výzvu Zastupiteľstva PSK
povedal, že vedeniu ich spoločnosti
doposiaľ nebola doručená predmetná
výzva. „Môžeme ale konštatovať, že
stanovisko k ukončeniu činnosti
pôrodnice vo svidníckej nemocnici
bolo prijaté na základe zodpovedného zhodnotenia počtu pôrodov,
ktoré sú jasne dokladované a s
ohľadom na bezpečnosť pacientov.
Považujeme ho za nemenné. Štatistické údaje o činnosti nemocnice
sú reportované NCZI (Národné
centrum zdravotníckych informácií), údaje o výkonnosti nemocnice
príslušným zdravotným poisťovniam. Vedenie nemocnice aj spoločnosti opakovane vysvetľovalo

Krajský a mestský
poslanec Ján Vook
poslancom rozdielnu metodiku
hlásení pre NCZI a pre zdravotné
poisťovne a trvá na správnosti
údajov. Tieto metodiky sú určené
príslušnými zdravotnými poisťovňami a NCZI. Svidnícka nemocnica
má jasne definovanú stratégiu,
ktorá umožní nemocnici poskytovať zdravotnú starostlivosť s
ohľadom na vývoj demografie a
chorobnosti obyvateľstva,“ vyhlásil
Tomáš Kráľ. Na naše otázky týkajúce
sa toho, čo je aktuálne v bývalých
priestoroch pôrodnice, reagoval takto:
„V priestoroch bývalého gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia je
dnes dočasne umiestnené chirurgické oddelenie, ktorého pôvodné
priestory aktuálne prechádzajú
rekonštrukciou. Po nej ich nemocnica plánuje využiť pre rozšírenie
neurologického oddelenia a zriadenie nových rehabilitačných lôžok.
Tie vyžadujú ešte zazmluvnenie zo
strany zdravotných poisťovní, s
ktorými už prebiehajú rokovania,“
dodala hovorca spoločnosti Svet
zdravia Tomáš Kráľ.
(pn)

Milan Majerský chce o obnovení pôrodnice hovoriť v Národnej rade SR
Uznesenie krajského parlamentu s výzvou na znovuzriadenie svidníckej pôrodnice už
predseda PSK Milan Majerský
podpísal.
Na základe toho bude v najbližších
dňoch odoslaný v mene predsedu
list spoločnosti Svet zdravia, spolu
so žiadosťou o otvorenie opätovných
rokovaní a možnom prehodnotení
rozhodnutia o ukončení činnosti
pôrodnice.
Pripomeňme, že Milan Majerský už
skôr opakovane pred médiami uviedol, že Nemocnica vo Svidníku je ur-

čite potrebná a vyjadril ľútosť, že bolo
zrušené gynekologicko-pôrodnícke
oddelenie. Podľa jeho slov z
analýzy, ktorú na zastupiteľstve prezentovali poslanci z daného okresu,
je zjavné, že oficiálne
prezentované údaje
neboli správne alebo
skreslené. Vyslovil presvedčenie, že ak budú
rokovania so Svetom
zdravia, Prešovským
samosprávnym krajom a
ďalšími zainteresovanými
na dobrej ceste, tak je tu nádej
dopracovať sa k výsledku a teda, že

novorodenecké a gynekologicko-pôrodnícke bude vo svidníckej nemocnici znova fungovať.
Hovorkyňa Prešovského
samosprávneho kraja Daša
Jeleňová ďalej v rozhovore
pre naše noviny povedala,
že župan Milan Majerský
je za zachovanie gynekologicko-pôrodníckeho a
novorodeneckého oddelenia v Nemocnici arm. gen.
L. Svobodu vo Svidníku a
je naklonený k možnosti zaradenia nemocnice do urgentu
I. typu. Zo svojej pozície predsedu
kraja urobil viaceré kroky pre to, aby

bola nemocnica zachovaná. Stretol
sa so zástupcami Sveta zdravia i
ministerkou zdravotníctva Andreou
Kalavskou, s ktorými rokoval o gynekologicko-pôrodníckom oddelení
a urgente I. typu. „Na základe nových skutočností a iniciatív najmä
predsedu PSK a poslancov bude
krajská samospráva vyvíjať úsilie
na zvrátenie situácie v nemocnici
vo Svidníku. Zároveň sa pokúsi
tento problém dostať na pôdu
výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo, na čom sa už intenzívne
pracuje,“ dodala hovorkyňa PSK
Daša Jeleňová.
(ps)
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Kde skončili peniaze od vlády na rekonštrukciu chodníkov a ciest vo Svidníku?
O použití financií z dotácie od vlády, ktoré kabinet Petra Pellegriniho pre Svidník schválil na svojom rokovaní v septembri
minulého roku vo Svidníku, sa ešte v polovici vlaňajšieho decembra hovorilo aj na rokovaní svidníckej Mestskej rady.
Poslanec Vladimír Kaliňák sa zaujímal, ktoré miestne komunikácie a
chodníky sa zo spomínanej dotácie
zrealizovali, ktoré detské ihriská sa
urobili za sumu 34-tisíc eur a v akom
štádiu je verejné obstarávanie a zabezpečenie zavlažovacieho systému
za sumu 16-tisíc eur na svidníckom
futbalovom štadióne. Zo zápisnice
zverejnenej na internetovej stránke
mesta vyplýva, že mu odpovedal
vtedajší vedúci Odboru výstavby,
dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja Mestského úradu
vo Svidníku Ľuboš Čepan s tým, že
proces verejného obstarávania na
zavlažovací systém na ihrisku bol
ukončený, práce boli vykonané a prevzaté. Detské ihriská sa podľa Ľuboša
Čepana zrealizovali na Ul. Festivalovej, pri Pravoslávnom chráme, na
Ul. Duklianskej za zariadením Atrium
a na Nižnom Svidníku, ihriská sa
pritom ešte budú dorábať. Na margo
rekonštrukcie miestnych komunikácií
a chodníkov Ľuboš Čepan poslancovi
Kaliňákovi odpovedal: „Z dotácie
z Úradu vlády sa zrealizovala Ul.
Pionierska, ulica pri Gymnáziu a
pri Gréckokatolíckom chráme v
celkovej sume okolo 30-tisíc eur.
Zvyšných 120-tisíc eur z dotácie
z úradu vlády bolo použitých na
dorovnanie výdavkov za práce

naviac, ktoré vznikli pri realizácii
rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov,“ mal podľa zápisnice z rokovania svidníckej Mestskej
rady odpovedať Ľuboš Čepan. V
praxi to teda má znamenať, že zo
150-tisíc eur boli nové rekonštrukcie
chodníkov či miestnych komunikácií
zrealizované len za 30-tisíc eur. Aj
preto napríklad poslanec Ján Hirčko
na rokovaní Mestskej rady požiadal o
rozpísanie, aké akcie boli zrealizované z prostriedkov z úradu vlády, aby
poslanci mali o tom informáciu. Hlavný kontrolór Ivan Sagan sa následne
pýtal, či na spomínané práce už boli
aj vystavené faktúry, na čo mu Ľuboš
Čepan odpovedal, že áno a vedúci
Odboru finančného a správy majetku
Mestského úradu vo Svidníku Nikolaj
Vlčinov doplnil, že faktúry za práce
naviac už aj boli uhradené.
Diskusiu o využití financií od vlády rozvinula primátorka Svidníka
Marcela Ivančová návrhom riešenia.
Požiadala o vypracovanie presnej
analýzy a o podanie dôvodov, prečo
došlo k prácam navyše. Primátorka
mala podľa zverejnenej zápisnice
na rokovaní Mestskej rady podotknúť, že bývalý primátor spomínal,
že z dotácie z úradu vlády sa budú
robiť rekonštrukcie ulíc a vôbec
nespomínal úhradu prác navyše. Aj

preto poprosila o celú dokumentáciu
z poskytnutej dotácie z úradu vlády.
Poslanec Vladimír Kaliňák v tomto
kontexte ešte podotkol, že o tom, že
dotácia od vlády pôjde na dorovnanie
prác naviac, nikto nevedel. „Práce
naviac podľa týchto údajov sú 20

zaplatenej sume a rozdiel práce navyše. Vtedajší vedúci Odboru výstavby,
dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja Mestského úradu
vo Svidníku na margo prác naviac pri
rekonštrukcii chodníkov a ciest schválených mestským zastupiteľstvom a

Prípravu rekonštrukcie chodníkov a ciest i samotné práce
chodieval najčastejšie kontrolovať vtedajší primátor spolu s
Ľubošom Čepanom a zástupcami stavebných firiem. Teraz sa
zistilo, že na takmer všetky rekonštrukcie muselo mesto doplácať - z peňazí od vlády, určených na nové rekonštrukcie
% z celkovej sumy práce. Mám taký
pocit, že pre nás verejné obstarávanie a súťaže neplnia žiaden efekt,“
povedal Vladimír Kaliňák. Poslanec
Ján Hirčko podotkol, že keby sme
nedostali dotáciu z úradu vlády, tak do
rozpočtu by sa dostali práce navyše v
sume 120-tisíc eur. Požiadal materiál
dopracovať o informáciu ohľadom
dotácie z úradu vlády, rozpísať, aká
faktúra bola uhradená, rozpočet a
rozdiel, na ktorej ulici a v akom objeme sa navýšili práce naviac, aby
bola informácia o vysúťaženej sume,

Firmy podieľajúce sa na rekonštrukciách miestnych komunikácií a chodníkov v meste a ich financovanie

Využitie financií z dotácie Vlády SR na nové rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov

financovaných z úverov, následne doplatených z dotácie od vlády povedal,
že bol problém v tom, že sa nerobila
projektová dokumentácia. Keď sa
začali realizovať práce, bolo podľa
neho potrebné nejaké časti rozšíriť a
nepočítalo sa s obrubníkmi.
Na základe rokovania Mestskej
rady vo Svidníku začal konať hlavný
kontrolór mesta Ivan Sagan. Jeho
zistenia sú totožné s tými, ktoré na
Mestskej rade predložil už spomínaný vtedajší vedúci odboru výstavby
Ľuboš Čepan.
„Na základe doteraz zhromaždených informácií, ktoré obdŕžali
aj poslanci mestského zastupiteľstva, bolo z úveru na miestne
komunikácie a chodníky použitých
421,06 tis. eur. Z prostriedkov Úradu Vlády bolo použitých 150-tisíc
eur a z tohto objemu sa realizovalo 5 nových stavieb v celkovej
hodnote 33,77 tis. eur a zvyšné
prostriedky poskytnuté Úradom
Vlády boli použité na práce naviac
pri skôr realizovaných rekonštrukciách,“ potvrdila poznatky hlavného
kontrolóra mesta Ivana Sagana PR
manažérka Svidníka Kristína Tchirová. Vedenie mesta podľa nej naďalej
zhromažďuje informácie o všetkých
prácach, ktoré boli urobené pri tejto
rozsiahlej rekonštrukcii miestnych
komunikácii a chodníkov.
„Je v záujme vedenia mesta mať
podrobné a presné informácie,
preto chceme všetky údaje najskôr
preskúmať a následne budú verejnosti zrozumiteľne predložené,“
dodal Kristína Tchirová, no aj z jej slov
je jasné, že zo 150-tisícok od vlády
nové rekonštrukcie chodníkov či ciest
zrealizované neboli.
(ps)
Zdroj tabuliek: Hlavný kontrolór mesta

Podduklianske novinky

11. február 2019

Spravodajstvo

4

Personálne zmeny v Nemocnici Svet zdravia vo Svidníku
Nemocnica Svet zdravia vo Svidníku k 1. februáru 2019 prijala
na pracovnú pozíciu lekárky gynekologickej ambulancie a
zároveň na pozíciu vedúcej lekárky pre jednodňovú zdravotnú
starostlivosť v odbore gynekológia MUDr. Zuzanu Petrákovú.
MUDr. Zuzana Petráková ukončila
v roku 2006 Lekársku fakultu UPJŠ
v Košiciach, v roku 2013 ukončila v
Českej republike atestačné štúdium v
špecializačnom odbore gynekológia a
pôrodníctvo.
V rovnaký deň došlo aj k personálnej
zmene na pozícii primára chirurgického
oddelenia svidníckej nemocnice.
Doterajšieho primára MUDr. Jána
Kontru vystriedal jeho zástupca MUDr.
Igor Leško.
MUDr. Igor Leško ukončil Lekársku
fakultu UPJŠ v Košiciach v roku
1999. Od ukončenia pracuje stále na
chirurgickom oddelení nemocnice vo
Svidníku, kde počas výkonu svojej
práce ukončil aj atestačné štúdium vo
MUDr. Igor Leško
svojom odbore.
V nadväznosti na zmenu ponuky
služieb, kedy v decembri minulého roka došlo k zrušeniu výkonu činnosti
v odboroch pôrodníctvo a neonatológia, by sme Vás radi informovali o
zachovaných službách v odbore gynekológia.
Nemocnica Svet zdravia Svidník naďalej ponúka ambulantné služby v odbore
gynekologickej ambulancie a to každý pracovný deň od pondelka do štvrtka
od 7.00 hod. do 17.30 hod. a v piatok od 7:00 hod. do 15:30 hod.
Klientkam, ktoré nemôžu prísť na ambulantné vyšetrenie počas bežnej
pracovnej doby, je vytvorený priestor na tieto služby aj po 15:30 hod.
v uvedené dni. (PO - ŠTVR.) Ambulancia sa nachádza na 4. poschodí
lôžkového pavilónu „A“.
V prípade záujmu je možné objednať sa telefonicky na telefónnom čísle
054/7860 348, alebo na mobilnom čísle 0905 364 039.
Nemocnica vo Svidníku zároveň dáva do pozornosti aj služby jednodňových
operačných výkonov v odbore gynekológia. Na operačné výkony odosiela

všeobecný ambulantný gynekológ. Ide o výkony zdravotnej starostlivosti v
medicínskom odbore gynekológia, ktoré je možné vykonať bez následnej
ústavnej zdravotnej starostlivosti - jednodňové výkony (biopsia vulvy,
materničného hrdla, hysteroskopia, kyretáže, konizácie, laparoskopia
diagnostická, terapeutická - zisťovanie priechodnosti vajíčkovodov, ich
spriechodnenie podľa stupňa poškodenia, riešenie endometriózy, cýst,
rozrušovanie zrastov, myomektómie, plastiky pošvových stien pri descenzoch,
prolapsoch, močovej inkontinencii, komplexné riešenie sterilít, ...).
Súčasťou výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti je:
a) komplexné vyšetrenie pacienta lekárom, ktorý poskytne výkon jednodňovej
zdravotnej starostlivosti,
b) poskytnutie výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti podľa zdravotnej
indikácie,
c) poskytnutie anestézie počas výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti
a následné zabezpečenie potrebnej zdravotnej starostlivosti anestéziológom
po anestézii,
d) v indikovaných prípadoch odoslanie odobratého biologického materiálu
na histologické, cytologické, kultivačné
(prítomnosť baktérii) vyšetrenie, záznam
o výsledku histologického vyšetrenia
v zdravotnej dokumentácii pacienta a
manažment pacienta v prípade onkologicky
pozitívneho histologického vyšetrenia,
e) zdravotná starostlivosť súvisiaca s
výkonom jednodňovej zdravotnej
starostlivosti v pooperačnom období
vrátane rád a poučenia pacienta pred jeho
prepustením do domácej starostlivosti,
f) v prípade potreby aj telefonické
poskytnutie rady pacientovi po jeho
prepustení do domácej starostlivosti.
V prípade akýchkoľvek otázok je personál
pripravený zodpovedať na Vaše otázky,
resp. sa môžete obráťte aj na svojho
obvodného všeobecného gynekológa.

MUDr. Zuzana Petráková

Beáta Matkobišová,
Koordinátor internej dokumentácie
a marketingu Svet zdravia, a.s.

Situácia sa opakuje, cesta v okolí Šarišského Štiavnika opäť plná výtlkov
Šarišsko-štiavnické zákruty, respektíve aj iné úseky tohto
medzinárodného cestného ťahu sú plné dier. Pôvodných 15 a
pol milióna na opravu cesty pritom ešte počas rekonštrukcie
navýšili o milión, no cesta sa opäť rozpadáva.
Kompletne zrekonštruovaný hlavný ťah na Poľsko znovu brnká šoférom na
nervy. Reklamovať výtlky môžu ešte dva roky. Faktom ale je, že zima sa ešte
neskončila a cesta je plná výtlkov. „Je to strašné. Nedá sa tam jazdiť autom.
Vybíjajú sa tlmiče,“ kritizujú motoristi, ktorí tento úsek veľmi dobre poznajú.
„Čo na to povedať? Opraviť treba.“ Cestu
však kompletne od podložia opravovali v
roku 2015. „Uvedený úsek štátnej cesty
I/21Šarišský Štiavnik - Rakovčík bol súčasťou
realizovanej stavby I/21Šarišský Štiavnik Hunkovce.
Vzniknuté poruchy krytu vozovky (výtlky),
boli reklamované v rámci záručnej doby u
zhotoviteľa, t.j. Skanska SK a.s. Bratislava,
ktorý ich odstránil. Novovzniknuté poruchy
krytu vozovky, budú predmetom ďalšej
reklamácie. V súčasnosti z dôvodu
zabezpečenia bezpečnosti a zjazdnosti cesty
I. triedy budú kritické poruchy krytu vozovky
označené zvislým dopravným značením a dočasne odstránené studenou
asfaltovou zmesou,“ povedala v reakcii na ponosy motoristov hovorkyňa
Slovenskej správy ciest v Bratislave Lucia Karelová.

Výtlky sa nepáčia nielen motoristom, ale ani odborníkom. Príkladom je
generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného v Žiline Ľubomír Palčák.
„Samozrejme, po zime sa môže stať, že sa na vozovke objavia výtlky, no
cesta, ktorá bola takto kompletne opravovaná od podložia, by mala bez
výtlkov vydržať aspoň osem rokov,“ povedal Ľubomír Palčák. „Jedná sa
o horský priechod (stúpanie a klesanie s ostrými zatáčkami), v prípade
nepriaznivých klimatických pomerov počas zimy (časté striedanie sa kladných
a mínusových teplôt počas zimy a vodný režim podložia) a intenzívneho
zaťaženia vozovky ťažkou kamiónovou dopravou sa vyskytuje zvýšený výskyt
porúch na vozovkách ciest,“ reagovala hovorkyňa Slovenskej správy ciest
Lucia Karelová.
Aj úsekom medzi obcami Šarišský Štiavnik
a Rakovčík, kde je aktuálne pomerne veľa
výtlkov, prejdú denne tisícky kamiónov a
podľa toho aj cesta vyzerá. Cestári však
odmietajú, že by cesta bola opravená
nekvalitne. „Vyššie uvedený úsek štátnej
cesty bol súčasťou stavby I/73 (I/21)
Šarišský Štiavnik - Hunkovce, ktorá bola
vyprojektovaná a realizovaná odbornými
firmami na základe schválenej projektovej
dokumentácie v požadovanej kvalite,“ dodala
Lucia Karelová a my len doplňme, že keďže
výstavba rýchlostnej cesty R4 tak skoro
realitou nebude, diery na cestách budú dookola plátať.
Zatiaľ však na náklady dodávateľskej firmy, no treba ešte raz zdôrazniť, že
záručná lehota končí v októbri na budúci rok.
(ps)
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Liga výnimočných 2018: Lekárku svidníckej nemocnice ocenili za čin roka
Lekárku Zuzanu Hanikovú, ktorá pracuje na oddelení
vnútorného lekárstva vo svidníckej nemocnici, sieť nemocníc
Svet zdravia koncom minulého roka ocenila za čin roka 2018.
Stalo sa tak počas podujatia Liga výnimočných, ktoré sa vlani
konalo už štvrtýkrát. Zuzana si ocenenie odniesla za pomoc
rodine po autonehode, ktorú poskytla počas cesty na dovolenku
do Chorvátska.
Sieť nemocníc Svet zdravia a sieť polikliník ProCare každý rok v rámci
galavečera Liga výnimočných oceňuje tých najlepších v sieti, ktorí sa
významne pričinili k rozvoju zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Vlani
odovzdala desať ocenení a jednu špeciálnu cenu.
„Aj v neľahkých podmienkach, v akých sme minulý rok pracovali, sa
naši zamestnanci zomkli, odviedli vynikajúcu prácu, snažili sa dobre
robiť medicínu i ústretovo komunikovať s pacientom. Máme vo svojich
radoch naozaj excelentných a výnimočných ľudí, takže výber bol veľmi
ťažký,“ uviedol generálny riaditeľ ProCare a Svet zdravia Vladimír Dvorový.

Podotkol, že každá jedna nominácia na ocenenie v Lige výnimočných so sebou
prinášala veľké množstvo práce. „Pre všetkých to znamenalo veľa snahy
navyše a ja som úprimne hrdý na každého. Každý z nich je vzorom v tej
svojej kategórii,“ dodal.
Krk fixovala synovou maľovankou
V kategórii Čin roka si cenu odniesla MUDr. Zuzana Haniková z oddelenia
vnútorného lekárstva svidníckej nemocnice. Počas cesty na dovolenku do
Chorvátska zbadala na diaľnici autonehodu a keďže navôkol neboli žiadne
záchranné vozidlá, ponáhľala sa zranenej rodine pomôcť. Keď bolo treba
zafixovať krk golierom, použila synovu maľovanku, zranených ošetrila a rodinu
upokojovala. Aj vďaka nej nakoniec všetko dobre dopadlo. Rodina sa v zhodne
nestihla lekárke poďakovať a tak ju hľadala cez sociálnu sieť i cez médiá. Ich
príbeh mal pol milióna zdieľaní, kým sa nakoniec spoločne našli.
„Nečakala som to, ocenenie je pre mňa veľkým prekvapením. Nemám
pocit, že som urobila niečo výnimočné, urobila som to, čo bolo prirodzené
a v tej chvíli potrebné a nutné. Ďakujem za toto ocenenie, znamená pre
mňa veľmi veľa, posúva ma ďalej a dúfam, že budem schopná aj naďalej
takto ľuďom pomáhať,“ reagovala ocenená lekárka.

Lekárka Zuzka, ktorá v Chorvátsku pomáhala rodine pri autonehode:
Krk zafixovala synovou maľovankou
Počas cesty na dovolenku do Chorvátska zbadala na diaľnici
autonehodu a keďže navôkol neboli žiadne záchranné vozidlá,
ponáhľala sa zranenej rodine pomôcť. Keď bolo treba zafixovať
krk golierom, použila synovu maľovanku, zranených ošetrila a
rodinu upokojovala. Aj vďaka lekárke Zuzane Hanikovej, ktorá
pracuje na internom oddelení Nemocnice Svet zdravia Svidník,
nakoniec všetko dobre dopadlo.
V zhone sa však doktorke nestihla česká rodina za pomoc v ťažkej chvíli
poďakovať a tak sa ju rozhodla nájsť pomocou sociálnej siete. Ich príbeh mal
pritom pol milióna zdieľaní! Po Zuzke sa
snažili pátrať nielen na Facebooku, ale
aj v médiách. Rodina nakoniec svidnícku
lekárku našla.
A ako celú situáciu prežívala Zuzka?
Prinášame Vám s ňou krátky rozhovor.
Spomínate si, ako sa celá situácia
udiala?
„Cestovali sme s rodinou na dovolenku
do Chorvátska, do Biogradu na Moru.
Išli sme celú noc. Nad ránom, asi dve
hodiny cesty pred cieľom, sme si urobili
na benzínovej pumpe malú prestávku, aby
si manžel trochu oddýchol. Keď sme opäť
vyrazili na cestu, po chvíli sme zbadali,
že sa pred nami stala nehoda. Videli
sme, ako z havarovaného auta vystupujú
zranení. Vtedy som si uvedomila, že tam
nie sú žiadne záchranné vozidlá, preto
som požiadala manžela, aby zastavil.
Podal mi reflexnú vestu, odstavil naše
auto na krajnici a ja som sa ponáhľala k
havarovanému vozidlu, aby som zistila, či
je niekto zranený. Ani som nerozmýšľala
nad tým, či vystúpiť alebo nie. Považovala
som za samozrejmé pomôcť, keď je to v
mojich silách. A to bolo.“
Ako vyzeralo miesto nehody, keď ste tam prišli?
„V havarovanom aute boli štyria mladí ľudia. Keď som k nim prišla, boli už
takmer všetci vonku z vozidla. Mladé dievča sediace za spolujazdcom akurát
vystupovalo, no hneď padlo na kolená. Mala veľké bolesti v miestach, kde ju
pri náraze fixoval bezpečnostný pás, na krku, hrudníku a bruchu. Ľahla si na
deku, ktorú sme našli v kufri auta a ja som palpačne, orientačne zisťovala, či

nemá niečo zlomené. Sťažovala sa na bolesti krčnej chrbtice a hlavy, tak sme
jej zafixovali krk golierom. Použila som pritom synovu detskú omaľovánku.
Medzitým sme privolali RLP.
Ďalší spolucestujúci sediaci neďaleko auta sa sťažoval na bolesti ramena.
Mal zlomenú kľúčnu kosť. Rameno sme preto zafixovali trojrohou šatkou.
Spolujazdca trápila bolesť hlavy po náraze airbagu, no bol pri vedomí a plne
komunikoval. Šofér auta nemal vonkajšie známky zranení. Po uvedomení si
celej situácie bol však v šoku. V druhom havarovanom aute žiadni zranení
neboli.
Po príchode RLP som doktorku upovedomila o zdravotnom stave a
zistených zraneniach. Odkomunikovala som so záchranármi, čo sa bude
diať a pretlmočila to rodičom zranených
súrodencov. Následne sme sa s matkou,
pani Magdalénou, objali, popriali si veľa
síl a rozlúčili sa.“
Ako ste celú situáciu vnímali?
„Snažila som sa ju hlavne dostať pod
kontrolu a zhromaždiť všetkých zranených
tak, aby som ich mohla sledovať, upokojiť,
vysvetliť im, čo ich čaká. Potom sme
už len čakali... Vtedy som vnímala ako
stav, kedy musím urobiť maximum,
aby boli všetci v čo najväčšej pohode a
stabilizovaní. Dnes, s odstupom času, to
vnímam ako veľkú skúsenosť.“
Kedy Vás následne rodinka
nakontaktovala?
„Asi mesiac po nehode sa ku mne
prostredníctvom sociálnej siete Facebook
dostala správa, že rodina, ktorá prežila
haváriu na diaľnici v Chorvátsku hľadá
doktorku zo Slovenska, ktorá im pomohla.
Spoznala som autorku tej správy, pani
Magdalénu, ktorej som hneď odpísala.
Bola som šťastná, že sme sa našli,
lebo som na nich veľmi často myslela.
Zaujímalo ma, ako dopadli a či sa nakoniec
dočkali vytúženej dovolenky.“
Už sa Vám niečo podobné niekedy stalo?
„Bohužiaľ áno. Viackrát som sa ocitla v situácii, kedy bolo potrebné poskytnúť
prvú pomoc. Nikdy som to ale nepovažovala za niečo výnimočné, ale skôr
samozrejmé a v tej chvíli nevyhnutné.“
Jana Fedáková,
Komunikačný špecialista
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Svidníčanka Kamila Dagenais (Darivčáková) navštívila 37 krajín
a podelila sa o zážitky zo života v Japonsku, Číne, Mongolsku či v Mauritánii
„Pred cestou kamkoľvek, do ktorejkoľvek krajiny, netreba mať predsudky“
O cestovaní a živote za hranicami. O týchto témach bola prvá
zo série besied, ktoré chce postupne pripraviť Mesto Svidník
v spolupráci s Podduklianskou knižnicou i so samotnými
Svidníčanmi. Ako premiérovú pripravili besedu so Svidníčankou
Kamilou Dagenais, rodenou Darivčákovou, ktorá do svidníckej
Podduklianskej knižnice zavítala v uplynulú stredu podvečer.
Sympatickú Kamilu privítala samotná primátorka Svidníka Marcela Ivančová
a bez zbytočných slov dala slovo dáme, ktorá o sebe hneď v úvode povedala,
že nikdy nebola cestovateľský typ, no život to zariadil úplne inak. „Mojim
snom nikdy nebolo cestovať alebo žiť v cudzích krajinách, no môj manžel
v tom mal jasno od detstva. Vždy rodičom hovorieval, že chce cestovať a
chce žiť v cudzích krajinách,“ začala svoje rozprávanie Kamila Dagenais, za
slobodna Darivčáková.
Dnes má priezvisko po manželovi, ktorý je zo Spojených štátov amerických
a pôsobí ako diplomat. „Ja som mu vždy hovorievala, že si viem predstaviť žiť
maximálne tak o jednu krajinu ďalej od Slovenska, no a teraz s tým nemám
najmenší problém. Keď mi napríklad povedal, že pôjdeme do Mongolska, tak
som len pokrčila plecami a povedala som: no tak dobre, poďme to tam skúsiť,“
usmiala sa Kamila, ktorá doteraz navštívila 37 krajín, v ôsmich z nich riadne
dlhodobo žila. „Tie čísla však nie sú podstatné, najpodstatnejšie je to, že pri
tom cestovaní zisťujem, že tá naša Zem je skutočne prekrásna a že takmer
všade sa dá žiť. Je však na to asi potrebná poriadna dávka odvahy a takisto
je to o tom, ako sa vy nastavíte, ako si nastavíte svoju myseľ, svoje srdce.
Musíte byť tomu otvorení a v žiadnom prípade netreba prísť do danej krajiny
s nejakými predsudkami.“
Kamile Dagenais sa to napríklad stalo len nedávno, keď sa s manželom
sťahovali do Mauritánie v Afrike. „Trošku som sa obávala, že ako to tam
bude v tej Afrike a že mi bude chýbať zeleň, stromy. Manžel mi však na to,
že nech sa opýtam svojej kamarátky, ktorá žila v Senegale. Tak ja som jej
zavolala a pýtala som sa jej, ako sa jej tam žilo. Ona na to, že vieš, dva - tri
mesiace sme tam mali nejaké nálety hmyzu, keď som napríklad nejakého
švába zašliapla, tak toho si do piatich minút odniesli mravce, jašterice sme
si radšej ani nevšímali, lebo veď nám ničili hmyz, no a ešte mi porozprávala

Sympatickú Kamilu privítala samotná primátorka Svidníka
Marcela Ivančová a bez zbytočných slov dala slovo dáme,
ktorá o sebe hneď v úvode povedala, že nikdy nebola cestovateľský typ, no život to zariadil úplne inak
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Svidníčanka Kamila Dagenais (Darivčáková) navštívila 37 krajín
a podelila sa o zážitky zo života v Japonsku, Číne, Mongolsku či v Mauritánii
o muche mango, tak ja som z toho mala obrovskú hlavu. Inak, tá mucha
mango je parazit, ktorý nakladie možno dvesto - tristo vajíčok, z nich sa
potom vyliahnu larvy, ktoré penetrujú cez pokožku do vášho tela, tam prežijú
to larválne štádium, čo trvá asi osem až dvanásť dní, vy cítite, že máte na
tele vyrážku, tak ju vytlačíte, no a z vášho tela vyjde larva. Moje obavy sa len
zdvojnásobili a musím povedať, že som v Afrike prvý mesiac mala dosť ťažký.
Nebolo to však Mauritániou ale bolo to mnou, bolo to tým, že som nebola tomu
otvorená a nehľadali som na tej krajine krásne a pozitívne veci. Po mesiaci
som sa vrátila na Slovensko, prežila som tu krásne chvíle s rodinou, priateľmi,
chodievala som na prechádzky so psom a povedala som si, že si to musím
inak nastaviť, lebo si môžem vybrať, či tam budem tie dva roky nešťastná
alebo naopak, že si budem všímať to krásne a pozitívne. Rozhodla som sa
pre to druhé a dnes viem, že som urobila správne.“
Hoci Kamila o sebe hovorí, že jej túžbou nikdy nebolo cestovať, jeden
cestovateľský sen však predsa len mala. Chcela sa ísť pozrieť do Japonska,
no sama nevie prečo. „Nikdy som sa o tú krajinu nezaujímala. Vesmír to tak
nejak zariadil, že ma mi ten sen splnil, pretože som po skončení vysokej
školy pracovala v Česku pre Toyotu a japonský manažment ma vyslal do
materského podniku v Nagoji. Mala som preto možnosť spoznať Japonsko,
pretože som sa tam potom ešte niekoľkokrát vrátila aj súkromne a Japonsko
mi učarovalo.“
Rozprávanie o krajine vychádzajúceho slnka, ako všetci Japonsko nazývajú,
Svidníčanov zaujalo, podobne ako aj o ďalších krajinách, v ktorých Kamila
Dagenais spolu s manželom, americkým diplomatom žila. Spomeňme
napríklad Mongolsko, Tadžikistan či Azerbajdžan. Ostaňme však pri Japonsku,
kde Kamilu toho zaujalo skutočne veľa, no spomeňme len jedno. Pri stolovaní
a je jedno, či v domácnosti alebo v reštaurácii, je fúkanie si nosa považované
za vrcholne neslušné. Vo všeobecnosti však o Japoncoch Svidníčanka Kamila
hovorí jedno: „Japonci sú jedni z najslušnejších a najúctivejších národov
na svete. Vždy sú ochotní pomôcť, v akejkoľvek situácii a akokoľvek len
vedia. A ešte jedna vec, ktorá ma v Japonsku veľmi zaujala. Japonci vôbec
nevedia alebo nechcú ukázať emócie. Ja som nikdy nevedela, či ten môj šéf
je spokojný, nespokojný, šťastný, nešťastný. To je aj jeden z dôvodov, prečo
je v Japonsku pomerne veľmi vysoké percento samovrážd.“
Japonsko má veľmi blízko k Číne a aj v Číne Kamila Dagenais žila niekoľko
rokov. Sama priznáva, že návšteva Japonska jej pri ceste do Číny veľmi
pomohla. „Musím sa priznať, že tá práca v japonskej firme ma aspoň po tej
pracovnej stránke pripravila na Čínu, ale inak skutočne neviem, či sa vôbec dá
pripraviť na Čínu. To je ako žiť na inej planéte, tam vás vždy niečo prekvapí,
stačí len vyjsť z domu. V Číne sme žili a pracovali v Šanghaji štyri roky.
Šanghaj je najľudnatejším mestom, no je aj veľmi dôležitým ekonomickým a
hospodárskym centrom v Číne. Rozvoj v Číne je neskutočný. Budovy, hotely,
cesty, nadjazdy, tunely, to všetko tam rastie ako huby po daždi, ja sa vždy

smejem, že oni ani nestíhali zaznamenávať cesty do máp.“ Rozprávanie o
Číne bolo rovnako mimoriadne zaujímavé, podobne ako o ďalších krajinách
a prišlo, samozrejme, aj na ryžu, ktorá je s Čínou spätá ako Holandsko s
tulipánmi. Jeden jej známy vlastní reštauráciu a Kamila si zaspomínala, ako jej
raz rozprával zážitok o jeden spoločenskej akcii, keď servírovali hamburgery
a ponúkol nimi aj svoj personál. „Zamestnanci však po chvíli prišli za ním a
hovoria mu, že: „Šéf, ale my sme hladní.“ No a on na to: „Ale veď ste zjedli
po dva - tri hamburgery.“ A oni: „Ale my chceme ryžu.“ Aj z toho je jasné, že
bež ryže Číňania asi nedokážu žiť.“ Mimochodom, k jedlu najčastejšie pijú
jazmínový alebo zelený čaj, ale i teplú, áno, teplú vodu.
Kamila Dagenais so svojim manželom žila aj v ďalších, na naše pomery,
pomerne exotických krajinách a aj o nich počas takmer dvojhodinovej besedy
vo svidníckej Podduklianskej knižnici veľmi pútavo a atraktívne rozprávala.
Aktuálne žije v Mauritánii, kde je ešte len štyri mesiace, ale zvyká si. Na našu
otázku, či po doterajších cestovateľských skúsenostiach predsa len už nemá
svoj tajný cestovateľský sen, odpovedala, že príliš nad tým nerozmýšľa, no
rada by videla Bhután, teda krajinu v Južnej Ázii.
Tak hádam jej to vyjde... a hádam rovnako vyjde aj zámer mesta Svidník a
samotnej primátorky Marcely Ivančovej pokračovať v podobných besedách
na rôzne témy. Najbližšie chystajú besedu o odpadoch, o separovaní odpadu
a niekedy sa možno po úspechu prvej besedy opäť vrátia aj k cestovateľskej
téme, no vítané sú aj besedy s inými zaujímavými či úspešnými Svidníčanmi,
napríklad aj spoza hraníc.
(ps, foto: archív K. Dagenais)

Podduklianske novinky

11. február 2019

Spravodajstvo

8

Mesto Svidník spúšťa kampaň za ekologickejšie mesto
Potreba separovania a znižovania vývozu na skládky
komunálneho odpadu je vo všeobecnosti známa vec, ale
podnietiť k takému spôsobu života aj širokú verejnosť je beh na
dlhú trať. Cestou osvety a vzdelávania obyvateľov sa rozhodlo
ísť aj mesto Svidník a spúšťa nový odkaz na svojom webe
„Odpadové hospodárstvo“.
Svidník bude v tomto roku viesť efektívnu mediálnu kampaň za ekologickejšie
správanie sa Svidníčanov i ľudí pracujúcich vo Svidníku. Spustením
odkazu „Odpadové hospodárstvo“ by sme ľuďom chceli dať prvý signál,
že mesto je tu pre nich, že máme vážny záujem tému odpadov rozvíjať a
chceme reálne dosiahnuť znižovanie vývozu odpadu z mesta na skládku
komunálneho odpadu. Vzhľadom k tomu, že sa v súčasnosti menia zákony v

odpadovom hospodárstve a s tým prichádzajú aj zmeny poplatkov za uloženie
komunálneho odpadu, na ktoré mesto nemá dosah, chceme motivovať
občanov k čo najvyššiemu množstvu separovania.
Nový webový odkaz zhromažďuje užitočné informácie a občanom
poskytuje informácie o akciách v meste na tému odpadov. Odkaz Odpadové
hospodárstvo má svoje samostatné kapitoly: Kalendár vývozu odpadu,
Separovanie, Zaujímavé články, Zberný dvor, Skládka KO a pribudne aj
Legislatíva. Do tejto témy by mesto časom rado zaradilo aj sekciu pre
psíčkarov, ktorá je v systéme ekologického správania sa verejnosti veľmi
blízka odpadovému hospodárstvu. Na začiatku roka mala primátorka mesta
Svidník Marcela Ivančová stretnutie s OZ ROKA, ktorého členovia sú aktívni
v ekologickej sfére a dohodli si spoluprácu v tejto oblasti. „Teší ma, že téma
odpadov nevychádza iba od mesta, ale sú aj samotní občania, ktorí chcú
riešiť ťažkú problematiku odpadov. Mesto Svidník by chcelo byť vzorom
aj pre okolité obce v odpadovom hospodárstve, keďže sme prirodzeným
centrom regiónu. Uvažujeme o zavedení smart technológií a iných
inovatívnych metód, ale musíme mať najskôr výsledky v separovaní,
aby sa dali technológie zavádzať. Sme presvedčení, že kombinácia
nových technológií a znižovania množstva komunálneho odpadu vieme
pozitívne ovplyvniť cenu za odpad," povedala primátorka mesta Svidník
Marcela Ivančová.
V najbližších čase pripraví MsÚ besedu na tému separovania a pri
príležitosti Dňa Zeme sa samospráva podujala na zorganizovanie veľkej akcie
„Osloboďme Svidník od plastov“. Počas leta chceme „odpadom“ venovať
jeden víkend počas Kultúrneho leta a pripravujeme aj rozmiestnenie voľných
120 l kontajnerov na separovaný zber pre organizácie v meste s vopred
dohodnutými pravidlami. V súčasnosti naše mesto vyváža za rok len cca 50
t papiera, 99 t skla, 42 t plastu, len 2 t elektroodpadu a 102 t biologického
odpadu, ale až 2500 t komunálneho odpadu a 1300 t objemového odpadu.
Tieto čísla nie sú pre nás lichotivé, preto chceme nastaviť systém, ktorý bude
našim deťom, vnúčatám už prirodzený.
Kristína Tchirová,
PR manager mesta Svidník

Do polročného bábätka v Stropkove naliali alkohol, Tobiasko zomrel!
Otrasný čin v Stropkove! Do polročného bábätka mali naliať alkohol.
Podľa polície i matky to urobil jeho
vlastný strýko. Chlapček na druhý
deň zomrel! Rodina o alkohole mlčala,
odhalila ho až pitva mŕtveho telíčka.
Chlapčekova matka i policajti ukázali
na 19-ročného Jozefa, Tobiaskovho
strýka. Záchranári chlapčeka zo
Stropkova na druhý deň ráno, ešte
v polovici februára, teda ráno po
tom, čo mu mal Jozef cez kojeneckú

fľašu naliať do úst alkohol, prevážali
do štrnásť kilometrov vzdialeného
Svidníka. Počas prevozu Tobiasko
naposledy vydýchol. „Toxikologickým vyšetrením bolo zistené, že v
tele nebohého sa nachádzal etanol
cez jedno promile alkoholu, čo
bolo príčinou jeho úmrtia,“ povedal
riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku Jaroslav
Suvák. Zodpovedá to sedemnástim
mililitrom 40 percentného alkoholu.

Akoby bábätko vypilo malý štamperlík
tvrdého. Rodina obvineného mladíka
odmieta, že by práve on dal polročnému chlapčekovi vypiť alkohol.
Napriek tvrdeniam príbuzných už
policajti 19-ročného mladíka obvinili
zo zločinu usmrtenia. Za mrežami si
môže za tento skutok posedieť dva
až päť rokov. „V súčasnej dobe sa
vykonávajú ďalšie úkony, vykonáva sa znalecké skúmanie a je
predpoklad, že možno bude vzne-

sené obvinenie aj ďalším osobám,“
dodal Jaroslav Suvák. Tobiaska
pochovali na mestskom cintoríne v
Stropkove. Jeho matka podľa miestnych odišla do Richnavy na Spiši,
odkiaľ pochádza. Policajti žiadne
ďalšie podrobnosti o tomto ohavnom
skutku nechceli prezradiť. Obvineného mladíka podrobia psychologickým
a ďalším odborným vyšetreniam a
stíhajú ho na slobode.
(ps)

Smrteľná čelná zrážka dodávky s kamiónom pri Rakovčíku
Vystúpiť z autobusu a pešo. Len takto sa mohli mnohí cestujúci v uplynulú stredu pri Rakovčíku dostať do cieľa svojej
cesty. Ráno sa tu čelne zrazila dodávka s kamiónom. Premávka
na hlavnom cestnom ťahu na Poľsko bola po smrteľnej nehode
dlho zablokovaná.
Nepojazdný a poškodený poľský kamión a zdemolovaná dodávka zo spišskonovoveským evidenčným číslom. Za Rakovčíkom pri Svidníku v smere
na Prešov to takto vyzeralo v uplynulú stredu pred deviatou. Očití svedkovia
potvrdili slová kamionistu, ktorého previezli do svidníckej nemocnice, že dodávka náhle prešla do protismeru a on sa už čelnej zrážke vyhnúť nemohol.
„Vodič dodávky bol zakliesnený. Bolo použité hydraulické vyprosťovacie
zariadenie. Žiaľ, po jeho vyslobodení lekár skonštatoval už len smrť,“
povedal veliteľ hasičského zásahu Peter Lažo. 46-ročný muž z Jakloviec v Gelnickom okrese za volantom dodávky na rannú zrážku s ťažkým nákladiakom
doplatil životom. Policajti cestu medzi Svidníkom a Giraltovcami odkláňali na
obchádzku. „Kamión je poškodený ľavou prednou časťou nápravy, takže
je nepojazdný, tým pádom ho špeciálom musíme vytiahnuť,“ povedal

Ladislav Koudelka zo svidníckej Odťahovej služby. Ľudia z ranného autobusu, smerujúceho z Prešova do Svidníka hrozivo vyzerajúcu nehodu obišli po
svojich. Odstránenie následkov tragickej zrážky trvalo niekoľko hodín. Cestu
úplne sprejazdnili až neskoro popoludní.
(ps)
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Ako jediný z desiatich obvinených je vo väzbe starosta Vyšného Mirošova
manželku, no po výsluchu ju
prepustili. Michala Petraníka
z budovy Obecného úradu
vyviedli a následne do Banskej
Bystrice previezli až okolo pol
piatej podvečer. O dva dni na
to sudca banskobystrického
Okresného súdu rozhodol o
jeho vzatí do väzby, aby neovplyvňoval svedkov, spoluobvinených a ďalšie osoby.
Minulý týždeň sme o celom
prípadom súvisiacom s podvodmi s DPH pri obchodovaní
s mäsom chceli získať bližšie
informácie. Hovorca Prezídia
Policajného zboru Michal Slivka
nám však povedal iba toto:
„Finančná polícia realizova-

Starosta Vyšného Mirošova
Michal Petranik je ako jediný
z desiatich obvinených stále
vo väzbe.
O prípade sme informovali už
pred týždňom, keď elitní policajti z
Národnej kriminálnej agentúry zasahovali v troch slovenských krajoch
- v Banskobystrickom, Košickom a
Prešovskom.
Vo Vyšnom Mirošove zasahovali
nielen v dome, v ktorom býva starosta so svojou rodinou, ale i na
obecnom úrade, kde strávili takmer
desať hodín.
V priebehu dňa na výsluch do Banskej Bystrice previezli aj starostovu

la minulý týždeň prípad organizovanej daňovej trestnej činnosti so
škodou veľkého rozsahu. Vyšetrovateľ v prípade obvinil 10 osôb,
jedna z nich je stíhaná väzobne.
V prípade dokázania viny hrozí
obvineným trest odňatia slobody
od sedem do 12 rokov. Vzhľadom
na prebiehajúce procesné úkony
s cieľom zamedzenia zmarenia
vyšetrovania v súčasnej dobe nie
je možné poskytnúť bližšie informácie,“ povedal Michal Slivka.
Pripomeňme, že obec Vyšný
Mirošov je aktuálne v rozpočtovom
provizóriu, keďže zatiaľ nemá schválený rozpočet na tento rok a riadi ju
zástupca starostu Ladislav Ferenc.
(ps)

Zákon o hazarde dáva samospráve dôležité rozhodovacie právomoci
Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s
prerokovaním zákona o hazarde zdôrazňuje, že
nová legislatíva dáva samosprávam dôležité rozhodovacie právomoci na jeho reguláciu a tak posilňuje
vplyv miest a obci vo vzťahu k tejto oblasti.
„Nový zákon oproti súčasnosti navrhuje rozšíriť možnosti na jeho regulovanie aj pre mestá a
obce, a zároveň obmedzovať aj prevádzkovanie
herní. Naše pripomienky boli pri jeho tvorbe
zohľadnené a myslíme si, že samosprávy získajú dostatočné rozhodovacie právo,“ myslí si
predseda ZMOS Michal Sýkora.

Podľa názoru ZMOS je posilnenie nástrojov na
regulovanie hazardu najmä vo výherných herniach
v novom zákone pre mestá a obce vyjadrené tým,
že obce môžu v svojich nariadeniach okrem štátnych sviatkov zatvoriť tieto prevádzky na ďalších
12 dní v roku a pritom nové herne nesmú vznikať
200 m od existujúcich. Zákonom sa zároveň zvyšuje minimálny počet prístrojov v herni z 12 na 15,
čím sa vytvára tlak na znižovanie počtu súčasne
povolených herní, obmedzuje sa ich prevádzka
v nočných a ranných hodinách od tretej hodiny
rannej do desiatej hodiny. Za krok vpred sú podľa

ZMOS aj zmeny pri povoľovaní tzv. kvízomatov,
ktoré po novom musia byť povoľované tak ako
výherné prístroje.
Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti
s prerokovaním zákona o hazarde pripomína, že
hazard nie je možné vnímať jednostranne, ale
v širších súvislostiach. Rozhodnutie samospráv
pri regulácii herní je ich legitímnou a v mnohých
prípadoch aj oprávnenou reakciu na situácie, ktoré
v mestách a obciach vznikajú.
Michal Kaliňák, hovorca
a tajomník Rady expertov ZMOS

Po stopách rusínskych buditeľov - Andy Warhol
V školskej knižnici na Základnej škole Komenského vo Svidníku
sa v stredu 6. februára uskutočnil kvíz pod vedením Jaroslava
Fecuša, predsedu Miestnej organizácie Rusínskej obrody vo
Svidníku a Márie Gocovej, ktorá súťažné popoludnie pripravila
a moderovala.

Kvíz bol venovaný významnej osobnosti s rusínskymi koreňmi Andymu
Warholovi. Svoje vynikajúce vedomosti o tomto kontroverznom, inšpiratívnom
umelcovi a významnej osobnosti hnutia pop art preukázali žiaci 7. - 8. - 9.
ročníkov prostredníctvom správnych odpovedí až na 50 otázok. Predseda
poroty redaktor RTVS Michal Tomáš Babjak a ostatní členovia poroty v zložení
Jaroslav Fecuš, Nataša Jackaninová a Ladislav Jasík skonštatovali, že získané
body za jednotlivé kolá sú veľmi tesné a družstvá sa na
kvíz veľmi dobre pripravili. S počtom 18 bodov sa napokon
víťazmi stali dievčatá Iva Jarombeková, Simona Hríbová a
Petra Hojdová z 8. A triedy.
Umiestnenie družstiev: 1. miesto: 8.A, 2. miesto: 7.A
a 7.B, 3. miesto: 9.B, 4. miesto: 8. B a 9.A. V závere
vyhodnotenia kvízu za svoje výkony dostali všetci súťažiaci
sladkú odmenu. Pre víťazné družstvá, ktoré sa umiestnili na
popredných miestach bude odmenou ešte aj pripravovaná
návšteva múzea moderného umenia Andyho Warhola v
Medzilaborciach.
(mg)

Zastavme hoax o únosoch detí na Slovensku
Policajný zbor v uplynulom období eviduje zvýšený nárast šírenia hoaxu
o únosoch maloletých osôb na Slovensku. Jeho šírenie dosiahlo neúnosnú
mieru. Tisícky občanov ho zdieľajú na sociálnych sieťach, vo vysokom
množstve ho odosielajú polícii a dokonca sa hádajú s príslušníkmi Policajného
zboru o jeho pravdivosti.
Zvýšený počet správ podobných správ bol zaznamenaný aj na facebookovej
stránke Policajného zboru. Policajný zbor už niekoľkokrát dementoval hoax o
únosoch detí prostredníctvom svojich sociálnych sietí. K únosom maloletých
a mladistvých osôb na území Slovenskej republiky nedochádza. Najčastejšími

dôvodmi ich nezvestnosti sú úteky z domu, úteky so starším partnerom a
takzvané rodičovské únosy.
Policajný zbor žiada širokú verejnosť a médiá, aby šírili túto informáciu, ktorá
zverejnená aj na našich sociálnych sieťach. Policajný zbor pristupuje k šíreniu
akýchkoľvek hoaxov nekompromisne, čo potvrdzuje nedávne zriadenie novej
facebookovej stránky Hoaxy a podvody - Polícia SR. Pripomíname, že šírenie
poplašnej správy je trestným činom, za ktorý je možné uložiť trest až na dva roky,
prípadne za istých podmienok až na osem rokov. Polícia všetkých ďakuje za
spoluprácu.
(pzsr)
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RETRO DEŇ NA SPOJENEJ ŠKOLE
Posledný deň pred polročnými prázdninami sa na Spojenej
škole vo Svidníku konal netradičný Retro deň v štýle 80.
rokov minulého storočia. Hlavným cieľom celodennej akcie
bolo priblížiť žiakom toto obdobie - významné udalosti, módu,
hudobné hity, filmy, predmety každodenného života... Jej
súčasťou bol Retro kútik, ktorý nábytkom, domácimi spotrebičmi,
pionierskou rovnošatou, knihami, hračkami a inými predmetmi
reálne zobrazil život uplynulých rokov.
V tomto duchu sa niesli aj všetky aktivity celého programu. Začínali
dopoludňajším karnevalom žiakov 1.stupňa ZŠ. Tancovali tu princezné,
šašovia, zvieratká zo všetkých kútov sveta, moderné nadprirodzené bytosti
a v neposlednom rade i rozprávkové triedne učiteľky. Do tanca im hral Dj
Sagan. O zábavu sa vzorne starali klauni v podaní starších spolužiakov z
8.AZ. Radosť detí z tancovania macareny, kačacieho tanca, stoličkového
tanca a ďalších súťaží nemala konca.

KNIHA ROKA PSK 2018
V rámci Mesiaca knihy v roku 2018 vyhlásil Prešovský
samosprávny kraj (PSK) a Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove
spolu s ostatnými šiestimi verejnými knižnicami Prešovského
kraja 2. ročník súťaže Kniha roka PSK 2018.
Do tejto súťaže bolo treba nominovať knihy, ktoré boli vydané v roku 2018,
jednalo sa o tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku
viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok,
bolo im pridelené ISBN a sú späté s regiónmi Prešovského samosprávneho
kraja: tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Nominované
knihy sú z beletrie a náučnej literatúry. Podduklianska knižnica vo Svidníku
do tejto súťaže nominovala za okres Svidník tieto knihy:
Kategória BELETRIA:
Július Paňko: Povnyj mišok pravdy
Alexandra Pagáčová: Básne z neba Večnosti
Kategória NÁUČNÁ LITERATÚRA:
Ivan Čižmár - Slavo Hanik: Ľudový kroj Rusínov vo fotografii
Peter Švorc: Od pluhu do senátorského kresla. Jurko Lažo a jeho doba
1867-1929
Nominované knihy za okres Svidník sú vystavené v Podduklianskej knižnici
(centrálna požičovňa na prízemí), kde záujemcovia o hlasovanie majú možnosť
do nich ešte pred odovzdaním svojho hlasu nahliadnuť.
Možnosti hlasovania:
Elektronické hlasovanie cez google formulár: Kniha roka PSK 2018
Hlasovanie prostredníctvom hlasovacích lístkov: Hlasovacie lístky sú k
dispozícii v centrálnej požičovni v Podduklianskej knižnici vo Svidníku. Ak sa
rozhodnete hlasovať priamo v knižnici, vyplnené hlasovacie lístky odovzdáte
pracovníčkam knižnice.
Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v
1. kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v 2. kategórii (náučná literatúra).

Retro deň pokračoval diskotékou, na ktorej starší žiaci a ich učitelia v
kolektívnych maskách predstavili obdobie 80. rokov rozličnými choreografiami.
Program otvárala skupina Depeche Mode. „Depešáci“ z piateho ročníka tak
krátkou ukážkou z koncertu predstavili túto ešte stále veľmi úspešnú synthpopovú skupinu. Šiestaci svojou tanečnou choreografiou predstavili filmový
komediálny muzikál Discopříběh, siedmaci zasa kultového Batmana, ikonickú
postavu a jedného z najslávnejších superhrdinov. Ôsmaci podľa relácie Cvičme
v rytme predviedli zostavu cvikov danej doby a ukončili ju ľudskou pyramídou
typickou pre spartakiádu - hromadné verejné telovýchovné predstavenie.
Bodku za celým programom dali deviataci, ktorí na módnej prehliadke
predviedli módne inšpirácie v štýle 80. rokov.
Odmenou za výborné výkony bol pre každého retro balíček, ktorý obsahoval
rokmi osvedčené pochúťky. O výbornú tanečnú náladu sa postarali
československé a zahraničné hity 80. rokov.
Veľkým zážitkom pre nebojácnych žiakov bolo aj nocovanie v škole.
Nočné dobrodružstvo sa začalo v školskej jedálni. Po krátkom úvode plnom
zaujímavostí z nedávnej minulosti sa mohla začať nočná hra - Záhada
bermudského štvoruholníka. Inšpiráciou na jej námet
bola legenda o tajomnom mieste v lesoch pohoria Tribeč,
kde sa ľudia i predmety strácajú bez stopy. Takto bolo
aj v zdramatizovanej krátkej scénke Čierna diera, ktorá
všetkých preniesla v čase. Po tmavých chodbách sa
odvážlivci brodili močiarom, vymotávali sa z pavúčej
siete a nakoniec vystúpili na vrch Tribeč. Nasledovali
vedomostné a pohybové aktivity: Autoškola, Triangel,
Farebný hlavolam, Krepové vlny. Na každom stanovišti
plnili úlohy a získavali zakódovanú indíciu. Rozšifrovaním
textu na poslednom stanovišti vyriešili záhadu a
spoznávali „zmiznuté“ retro predmety.
V triedach ešte dlho po polnoci znel šepot a smiech
detí, ktoré si chceli užiť školu aj inak - bez povinností,
nariadení a učenia. Aj vďaka týmto zážitkom spoznali
zaujímavé roky a mohli získať viac vedomosti o období,
v ktorom prežili mladosť ich rodičia či starí rodičia.
Spojená škola, Svidník
Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát. Nie je nutné
udeliť hlas knihám v obidvoch kategóriách. Hlasovať môžete do 25. februára
2019. Vyhlásenie výsledkov súťaže bude na otvorení Týždňa slovenských
knižníc 4.3.2019. Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov, získa
ocenenie Kniha roka PSK 2018. Na slávnostnom vyhodnotení súťaže
budú z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú vecné ceny,
zápisné zdarma v regionálnych knižniciach PSK na 365 dní. Po vyhlásení
výsledkov bude verejnosti sprístupnená výstava nominovaných kníh v
Knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove a ako putovná výstava v regionálnych
knižniciach PSK.
Kamil Beňko, riaditeľ PK Svidník
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Kollárovci: „Je to česť hrať s Alexandrovcami!“
V máji tohto roka sa v rámci svojho turné k 90. výročiu založenia
súboru Alexandrovci vrátia na Slovensko, aby odohrali trinásť
koncertov. Rovnako ako v minulosti aj tentokrát budú mať na
turné domáceho hosťa - populárnu skupinu Kollárovci.
„Alexandrovci sú svetoznámy súbor a pre každého z nás je to pocta a česť,
že sme sa stali súčasťou ich turné. Je to prvý rok našej spolupráce a vážime
si túto možnosť, pretože s nimi nevystupuje‚ kde-kto,“ povedal hneď v úvode
Tomáš Kollár a dodal: „Som rád, že sa to podarilo, pretože je to veľké turné
a slovenský organizátor nás oslovil už pred dvoma rokmi. Vďaka tomuto
dostatočnému predstihu sme si vedeli zladiť termíny.“ Slovenská skupina
odohrá na turné svoje najväčšie hity i skladby z pripravovaného albumu, ktorý
vyjde na jar tohto roka.
Kollárovci vystúpia na každom koncerte so svojím programom pred
Alexandrovcami a pre svojich fanúšikov pripravujú aj ďalšiu zaujímavosť. Súbor
si zvykne pripraviť pre publikum v danej krajine aj skladby v danom jazyku a
s domácim interpretom. Bude tomu tak i v prípade tohto turné? „To je zatiaľ
tajomstvo,“ odpovedal s úsmevom Tomáš Kollár. Istotou však ostáva, že od
12. mája 2019, kedy sa koncertom v Prievidzi začne turné, čaká Kollárovcov i
Alexandrovcov cesta po celom Slovensku. „Myslím si, že my, Slovania, máme
bližšie k Rusom ako k anglo-saským krajinám. Jazykom i hudbou. Aj to je jeden
z mnohých dôvodov, prečo sa na toto turné veľmi tešíme,“ dodal T. Kollár.
Mariša
Goralský temperament a slovenská ľudová pieseň, tak by sa veľmi v stručnosti
dala charakterizovať hudobná produkcia kapely Kollárovci, ktorá zabáva a
rozveseľuje poslucháčov doma i v zahraničí. Kapela bola založená v roku
1997, no výrazný prielom zaznamenala v roku 2015, kedy vydali pieseň Mariša.
Tá sa ihneď po zverejnení videoklupu dočkala pozitívneho úspechu, pochvál
a očarenia a v priebehu dvoch týždňov sa na sieti YouTube dostala do TOP
20 nahranejších videoklipov. Pieseň o dvoch mladých ľuďoch, o ich láske s
humorným textom a tanečným rytmom si získala priazeň po celom Slovensku
a v súčasnosti patrí aj do playlistov plesov, tanečných zábav i svadieb.
Kollárovci - Mariša na YouTube: https://youtu.be/b-k-YZHQG_8
Sokoly
Mariša vyšla na albume Môj život je muzika, ktorý obsahoval aj ďalšiu
zaujímavú pieseň. Kollárovci po prvýkrát priniesli na Slovensko tradičnú
poľsko-ukrajinskú skladbu Sokoly, ktorú v prvej polovici 19. storočia napísal
básnik a skladateľ Tomasz Padura. Neskôr ju so slovenským textom Vladimíra
Puchalu vydali aj IMT Smile s Ondrejom Kandráčom, zaznela vo filme Čiara
a stala sa hitom roka 2017. Aj pôvodná verzia má svoje filmové zastúpenie
- zaznela vo filme Jerzyho Hoffmana „Ohňom a mečom“, ktorý natočil v roku
1999 a doteraz je najdrahším a najvýpravnejším poľským veľkofilmom.
Kollárovci - Sokoly na YouTube: https://youtu.be/S6nb15RnqlI

Kollárovci
Kapela Kollárovci je originálnym zoskupením talentovaných hudobníkov,
ktorí vo svojom repertoári vychádzajú z goralských piesní. Kapelu tvorí šesť
hudobníkov - traja bratia, bratranec a dvaja dobrí kamaráti: Tomáš Kollár
(husle, spev), Štefan Kollár (akordeón, saxofón, spev), Marek Kollár (husle,
spev), Štefan Repka (kontrabas, spev), Július Michal Hudi (cimbal) a Patrik
Červenák (bicie nástroje). Doteraz vydali osem CD albumov a štyri DVD.
Turné Alexandrovci k 90. výročiu založenia súboru sa začalo minulý rok a
naplánované je na dva roky. Slovenská časť bude v máji a júni, kedy odohrajú
celkovo trinásť koncertov. Záverečný dvojkoncert v Bratislave bude 9. júna
2019 jeho vyvrcholením. Vstupenky na turné sú v predaji v sieťach predpredaj.
sk a ticketportal.sk.
ALEXANDROVCI 2019 - termíny a miesta koncertov:
12. máj 2019 - 19:00 Prievidza, Zimný štadión, 13. máj 2019 - 19:00 Brezno,
Aréna, 15. máj 2019 - 19:00 Nové Zámky, Amfiteáter, 28. máj 2019 - 19:00
Žilina, Tipsport Aréna, 29. máj 2019 - 19:00 Martin, Amfiteáter, 2. jún 2019 19:00 Košice, Steel Aréna, 3. jún 2019 - 19:00 Humenné, Zimný štadión, 4.
jún 2019 - 19:00 Východná, Amfiteáter, 6. jún 2019 - 19:00 Trenčín, Zimný
štadión, 7. jún 2019 - 19:00 Banská Bystrica, Amfiteáter, 8. jún 2019 - 19:00
Nitra, Amfiteáter, 9. jún 2019 - 15:00 a 20:00 Bratislava, Incheba Expo
Aréna.
Andrea Čurná

Gymnazisti plesali aj tento rok!
Ako už býva dobrým zvykom, my gymnazisti, si
každoročne koniec prvého polroka spríjemňujeme
naším študentským plesom.
Inak tomu nebolo ani tentokrát. Ples je možnosťou, kedy sa
môžeme spolu zabaviť, pekne sa obliecť, učesať a zatancovať
si. Tento rok medzi nás zavítala aj naša bývalá profesorka, v
súčasnosti pani primátorka Marcela Ivančová, ktorá nás prišla
pozdraviť. Samozrejme, nevynechali sme ani súťaž o Kráľa
a Kráľovnú plesu. Víťazmi sa stali Vratko Michalič a Saška
Štoffová, obidvaja z II.A triedy.
Do tanca nám hrala skvelá hudobná skupina Elit. Po
vynikajúcom jedle nasledovala aj bohatá tombola, za ktorú
ďakujeme všetkým našim sponzorom. Za úspešnú organizáciu
plesu poďakovanie patrí hlavne ŽŠR pod vedením pani
profesorky Petry Vargovej, pánovi riaditeľovi Jánovi Rodákovi
a profesorkám, ktoré dohliadali na ničím nerušený priebeh
večera.
Tento ročník plesu dopadol na výbornú, preto nám študentom
neostáva nič iné, len sa tešiť na ten ďalší...
Martin Konár, GDH
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Vo Vyšnom Orlíku sa konala fašiangová noc plná zábavy
V sobotu večer 2. februára 2019 sa v sále kultúrneho domu
vo Vyšnom Orlíku konal tradičný Vyšnoorlícký ples. Známa
spoločenská plesová udalosť prebiehala už po jedenástykrát.
Hostia si užili fašiangovú noc plnú spontánnej zábavy. Organizátormi boli
poslanci obecného zastupiteľstva za aktívnej pomoci starostu obce. Otvorenie
plesu mal už tradične v rukách hostiteľ a zároveň spoluorganizátor starosta
obce Ján Džupin. Vo svojom príhovore privítal hostí a predniesol slávnostný
prípitok. Spolu s manželkou a organizátormi tak symbolický odštartovali
úvodný tanec.
Nielen Vyšnoorlíčania, ale aj hostia z nášho regiónu si naplno vychutnali
plesovú atmosféru, na ktorej sa snúbil kultúrny zážitok s eleganciou, tancom,

dobrou zábavou a chutným jedlom. Plesové menu, pripravil pán Igor Sakara so
svojim kolektívom. Pred polnocou si na svoje prišli aj milovníci tomboly. Veľké
poďakovanie preto patrí štedrým sponzorom, ktorí nám zachovávajú priazeň
a venovali veľa krásnych cien. Vďaka ním bola tombola bohatá.
Cenami do tomboly prispeli: Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík,
Urbárska spoločnosť ŠČOB, pozemkové spoločenstvo Vyšný Orlík, obec
Vyšný Orlík, Marian Gonšenica - LOM ONDAVA s r.o., Ing. Pavol Petrík Poľnoprodukt s r.o., Ing. Pavol Petrík mladší - POĽNOPET s r.o., Martin
Štefanišin - MARTEX EU s r.o, Andrej Kriško - ADOS s r.o., Erich Kravčuk Kravčuk s r.o., Jaroslav Cuper - Potraviny, Slavomír Vanat z Kapišovej, Mgr.
Lenka Sakarová z Roztok, Gertrúda Džupinová zo Svidníka, Marián Žemlička
zo Svidníka a Ján Miškovský z Vyšného Orlíka.
Do tanca už tradične vyhrávala a príjemnú
atmosféru až do skorých ranných hodín
vytvárala hudobná skupina DOMINO z
Bardejova. Zážitky znásobovali i tanečné
kolá, pri ktorých si na svoje prišli aj
milovníci valčíkov, poliek či čardášov.
Bol to večer príjemne strávený so svojimi
známymi i kamarátmi, ktorí odchádzali
domov unavení, ale spokojní.
Poďakovanie patrí poslancom obecného
zastupiteľstva na čele so starostom
Jánom Džupinom, ktorí urobili maximum
pre spokojnosť plesajúcich. Odmenou
za strávený čas a úsilie venovanej tejto
akcii je skutočnosť, že v poradí jedenásty
Vyšnoorlícký ples sa vydaril.
(mijan)

Zo súťaže o najlepšieho kuchára a cukrára Hotelovej akadémie
V závere januára sa v cvičnej kuchynke Hotelovej akadémie
Spojenej školy vo Svidníku pod záštitou riaditeľky školy Márie
Makutovej uskutočnila súťaž o najlepšieho kuchára a cukrára
Hotelovej akadémie za rok 2019.
V príjemnej atmosfére súťažiaci preverovali svoje sily v nových trendoch
gastronómie a cukrárenskej výroby. Pre kuchárov podmienkou a základnou
surovinou pri príprave dvoch porcií hlavného jedla bolo bravčové karé a iné
ľubovoľné suroviny. Súťaže o najlepšieho kuchára sa zúčastnilo šesť družstiev
z prvého, druhého, tretieho a piateho ročníka. Žiaci prejavili dobré znalosti v

oblasti nových trendov gastronómie a správnej technológie prípravy jedál.
Veľmi ťažkú úlohu mala aj hodnotiaca komisia. Po dôkladnom zvážení
vyhodnotila ako najlepšie hlavné jedlo Bravčové karé so šalátom z červenej
repy a chrenovou omáčkou. Jedlo pripravili žiaci 3. ročníka Annamária Šottová
a Róbert Karsa. Na druhom mieste skončili žiaci 2. a 5. ročníka Adrián Juhás a
Frederik Ganaj, tretie miesto patrilo dvojici žiakov 1. ročníka Martinovi Rusinovi
a Kevinovi Pipasovi. Súťaže o najlepšieho cukrára Hotelovej akadémie 2019 sa
zúčastnilo päť družstiev. Úlohou bolo pripraviť ľubovoľný reštauračný dezert.
Pri jeho príprave žiaci prejavili svoje technologické schopnosti, inovatívnosť
a kreativitu. Porota sa rozhodla udeliť prvé miesto žiačkam 1. ročníka Juliáne
Tomčukovej a Viktórii Oleárnikovej za Čokoládovú bezlepkovú tortu. Druhé
miesto získali žiaci 2. ročníka Michaela Lešňáková a Adam Motyka a tretie
miesto porota udelila dvojici žiačkam 1. ročníka Simone Dičkovej a Simone
Hudákovej. Celý priebeh súťaže sa niesol v dobrej a veselej atmosfére. Tešíme
sa na ďalší ročník o najlepšieho kuchára a cukrára.
Nataša Fecková

Dopravná dostupnosť Svidník - Praha

OZNAM V SÚVISLOSTI S NOVÝM SYSTÉMOM eKasa
Vážení podnikatelia,
od 01.7.2019 platí novela zákona 289/2008 o prevádzke elektronických
registračných pokladníc. Všetky pokladnice budú musieť komunikovať on-line
so serverom finančnej správy, preto od 1.7.2019 musia byť všetky pokladnice
prerobené na systém eKasa. Do 15.2.2019 si môžete u svojich servisných
technikov podať záväznú objednávku na ich prerobenie. Po tomto termíne
výrobcovia nezaručujú dodanie komponentov na prerobenie pokladníc včas.
Peter Sopko

Pred časom ste na stránkach Podduklianskych noviniek stretli s článkom,
v ktorom čitateľka novín opisovala
sťaženú situáciu ako sa dostať z
Prahy do Svidníka. Na tento podnet
zareagovala Cestovná kancelária
Eurotour zo Svidníka.
„Donedávna naša spoločnosť CKE zabezpečovala priame dopravné spojenie
Svidník - Praha 5x týždenne od roku 2000. Vzhľadom na klesajúci záujem
cestujúcich o toto spojenie ho aktuálne zabezpečujeme 2x týždenne. Jedným
z dôvodom obmedzenia priameho spojenia Svidník - Praha bolo aj zavedenie
veľkého počtu vlakových spojení. Aj napriek tomu nám ako lokálnemu
dopravcovi záleží na zachovaní priameho spojenia s Českou republikou a
Ukrajinou. Keďže sa jedná o miesta s intenzívnymi rodinnými väzbami. Nie
každé okresné mesto má takéto priame spojenie ani susedný Bardejov. V
prípade zvýšeného záujmu cestujúcej verejnosti o spojenie Svidník - Praha
je naša spoločnosť pripravená obnoviť spojenie aj o ďalšie dni v týždni.“
(pn)
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Z KROSNA DO KROSNA
SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku ponúka
návštevníkom reprízu výstavy 10. Medzinárodného bienále
umeleckej ľanovej tkaniny Z krosna do Krosna 2018, ktorú
organizuje v spolupráci s Múzeom remesiel v Krosne (Poľsko).
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materiálov a vynaliezavým spôsobom prezentácie.
Vernisáž, na ktorú Vás srdečne pozývame, sa uskutoční 12. februára 2019
o 14.00 hod. vo výstavnej sieni SNM-MUK. Výstava potrvá do 31. marca
2019.
(snm-muk)

Jubilejného 10. ročníka sa zúčastňuje 90 umelcov, z ktorých 86 predložilo
prácu do hlavnej súťaže, 4 zastupujú mladú generáciu tvorcov a prihlásili
svoje diela do súťaže DEBUTY 2018. Celkovo bude predstavených 116
prác, vrátane 5 v súťaži DEBUTY. Autori a ich diela pochádzajú z 12 krajín:
Fínska, Francúzska, Írska, Japonska, Litvy, Lotyšska, Nemecka, Slovenska,
Švajčiarska, Ukrajiny, Maďarska a Poľska. Najpočetnejšou skupinou sú majstri
z Poľska. Bohatá účasť umelcov svedčí o pretrvávajúcom záujme o komornú
umeleckú tkaninu založenú na ľanovej priadzi.
Zasadnutie poroty 10. Medzinárodného bienále umeleckej ľanovej tkaniny
Z krosna do Krosna sa konalo 16. augusta 2018 v Krosne. Porota venovala
pozornosť vysokým umeleckým hodnotám celej výstavy, zaujímavým
formálnym riešeniam a inovatívnej povahe niektorých kreatívnych riešení. Do
záverečného hodnotenia nominovala 22 umelcov, spomedzi ktorých vybrala 12
laureátov bienále. Grand Prix 10. Medzinárodného bienále umeleckej ľanovej
tkaniny Z krosna do Krosna 2018 bola udelená Elwire Sztetner z Poľska za
dielo s názvom Mäkké, milé a zelené.
Tematika predložených diel je rôznorodá. Autori sú inšpirovaní prírodou a
jej bohatstvom v každej dimenzii, často sa odvolávajú na historické udalosti,
kultúrne kontexty, osobné spomienky, všedné každodenné činnosti, ako aj na
aktuálne politické a spoločenské dianie.
Výnimočnosť a prínos bienále spočíva vo filozofii využitia princípov
umeleckého remesla pre tvorbu textilných umeleckých diel. Ľanová tkanina
ako základ každého diela je spracovaná rozmanitými technikami od klasického
tkania až po textilné objekty a experimentálne práce s aplikáciou rozmanitých

Karneval v Materskej škole 8. mája
K jedným z najočakávanejších podujatí v materskej škole
neodmysliteľne patrí karneval.
Ani tento rok nebolo inak. Detský karneval sa konal 31. januára v tretej
triede, kde sa zúčastnili deti všetkých tried. Pani učiteľky spoločne s deťmi
pripravili peknú výzdobu v každej triede. Deti sa na karneval veľmi tešili.
Ráno prichádzali do materskej školy už oblečené v rôznych karnevalových
kostýmoch. Celá trieda sa zrazu premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej
sa stretli takmer všetky rozprávkové bytosti. Princezničky, čarodejníci, piráti,
veselé zvieratká zajačiky, lienky, dinosaury, ale aj policajti, hasiči, vojaci a
mnoho iných krásnych masiek od výmyslu sveta.
Do tanca im hrala veselá detská disko hudba. Program pre deti bol plný
zábavy, a tanca o ktorý sa postaral pán Peter Kopča, ktorým boli deti príjemne
zaujaté. Spolu sa deťom venovali aj pani učiteľky, ktoré s nimi tancovali,
povzbudzovali do zábavných hier a tanca. Atmosféra bola veľmi príjemná.
Počas karnevalu mali deti občerstvenie a sladkosť. V detských očiach bola
viditeľná radosť z tanca, ale neskôr sa prejavila aj príjemná únava.
Na koniec karnevalu si všetky deti spoločne zatlieskali a rozišli sa s pani
učiteľkami do svojich tried. Veľká vďaka aj rodičom, ktorí sa postarali o
nádherne, originálne a jedinečné masky svojich ratolestí. Všetci sme v
materskej škole prežili krásny deň plný radosti obohatený o veselé zážitky.
(mš)
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Volejbalová Edymax extraliga
mužov pokračovala ďalšími
zápasmi. V skupine o 5. až 10.
miesto Svidníčania najprv v
stredu minulý týždeň vyhrali vo
Zvolene 3:0. no v sobotu sa im
už v Komárne nedarilo.
Chceli si síce upevniť pozíciu lídra
skupiny 5. - 10., no po nepresved-
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EXTRALIGA MUŽOV / Vo Zvolene výhra, v Komárne prehra
VK SPARTAK UJS KOMÁRNO - TJ SLÁVIA SVIDNÍK 3:1 (20, 22, -24, 21)
čivom výkone tentoraz nezískali ani
bod.
Za kratší koniec domáci hráči ťahali
len na začiatku druhého setu, no dokázali ho vyhrať.
Nabudení domáci chceli v treťom
sete zápas uzavrieť, no v jeho závere
mali pevnejšie nervy a viac energie
hostia, ktorí využili svoj druhý setbal
a znížili.

Vo štvrtom sete sa už domáci nenechali rozhodiť neúspešným záverom
predošlého setu a získali ho vo svoj
prospech a tým aj celý zápas 3:1.
Zostava Svidníka: J. Hriňák,
Ščerba, Majcher, Pietrzak, Ciupa, Matušovský, libero S. Paňko (Markovič,
Kalužný, Marjov, Oleárnik).
Tréner svidníckych volejbalistov
Peter Tholt po zápase povedal: „V

našej hre dnes chýbala agresivita,
počnúc servisom, útokom, ale aj
obranou na sieti a v poli. Súpera
sme nechali rozohrať sa a napokon v tomto zápase zaslúžene
zvíťazil.“
Najbližšie sa svidnícki extraligoví
volejbalisti predstavia až 23. februára
v Starej Ľubovni.
(svf, pn)

Lákali deti na hokej

Obzretie sa za ta turistickou sezónou

Prilákať deti k športu ako takému a osobitne na ľad a k hokeju. Takýto cieľ malo
podujatie, ktoré sa v uplynulý piatok konalo
na svidníckom klzisku. Deti na hokej - takto
akciu nazval hlavný organizátor - Slovenský
zväz ľadového hokeja, ktorý pre deti zo Svidníka už po druhýkrát v spolupráci s mestom,
Centrom voľného času a HK Svidnícki vlci
pripravil dvojhodinový športovo-zábavný
podvečer.
(pn)

Zhodnotiť turistickú sezónu KST
Doliny a Hory Svidník môžeme iba
vtedy, ak začneme akciou 1.1.2018
a výstupom na Rohuľu pod názvom
novoročný výstup na menovanú horu
a končiac akciou chodník v korunách
stromov, Bachledova dolina. Tých
ostatných 63 zdokumentovaných akcií
nie sú menejcenné akcie. Navštívili
sme dostupné chaty vo Vysokých
Tatrách v zimnom období, najvyššie
vrchol v okrese Svidník, Stavok a v
stropkovskom okrese Kút, najvyšší
vrchol v Bieszczadách, Tarnica a prechod roklinou Piecky v Slovenskom
raji. Ukončili sme akciu návšteva
trojmedzia, styčné body na úseku
slovenskej hranice. V regióne Svidníka
sme vykonali prechody Dukliansky
priesmyk - Dukla, ako aj chodníkom
A. Pavloviča na trase Šarišské Čierne - Svidník. Netreba zabudnúť, že
klub je aj organizátorom turistických
akcií, ako sú zima v Nízkom Beskyde,

Krajské súťaže družstiev / III. a IV. LIGA
III. LIGA
Treťoligisti svidníckeho Centrálu sa predstavili v Sedliciach. Svidníčania aj v tomto kole potvrdili rolu favorita
a presvedčivo zvíťazili.
STO Sedlice ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník 6:12
B.: Stadtherr, Magdziak po 4,5; Močilenko 2,5; Vodila
0,5.
IV. LIGA
Béčko Centrálu odohralo svoje stretnutie v Bzenove.
Tak ako v predošlých stretnutiach, ani v tomto, sa im

nepodarilo bodovať.
Bzenov ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník B 11:7
B.: Antoš 3,5; Nemec 3; Mikuš 0,5.
POZVÁNKA NA STRETNUTIA III. A IV. LIGY
Školský športový klub Centrál Spojená škola Svidník
pozýva priaznivcov stolného tenisu na stretnutie III. ligy a
IV. ligy, hrané v sobotu 16.2.2019 o 17.00 hod.
Treťoligisti ŠŠK Centrál Svidník privítajú ŠKST Humenné
B a štvrtoligisti ŠKP Prešov.
Hrá sa v telocvični Spojenej školy vo Svidníku.
(ku)

Kalinov a jeseň v Nízkom Beskyde. Na
turistických chodníkoch sme prešli viac
ako 530 km, na bežkách viac ako 150
km a na cyklotrasách viac ako 350
km. Výbor Klubu slovenských turistov
Doliny a Hory Svidník aj touto cestou
sa chce poďakovať svojim členom za
aktívnu činnosť aj za finančnej podpory mesta Svidník vo výške 100 €, ktoré
boli použité na akciu ukončenie letnej
turistickej sezóny, za aktívnu propagáciu akcií Podduklianskym novinkám
a tlačiarni Akcent. KST Doliny a Hory
Svidník verí, že sponzori z roku 2018
budú aktívni aj v roku 2019 vrátanie
firmy Sanel.
Andrej Slivka

Pozvánka na Cezhraničnú
poľsko-slovenskú ligu
V sobotu 16.2.2019 od 9.00 do
15.00 hodiny sa v Centre voľného
času vo Svidníku uskutoční sústredenie cezhraničnej ligy štvorčlenných
družstiev v šachu. Naši šachisti CVČ
Svidník a ŠK Stropkov privítajú dve
družstvá z Poľska - GKSz Gorlice a
Parafia Gorlice, na záver sa stretnú
v derby zápase. Hrá sa tempom hry
60 minút na partiu. Ďalšími účastníkmi
súťaže sú šachisti BŠK Bardejov I a
BŠK Bardejov II.
Informácie o činnosti na stránke
www.stropkov-svidnik.chess.sk
Juraj Lažo

Medziokresná súťaž družstiev
Štrnáste kolo prinieslo prekvapivý výsledok v Hrabovci, kde
domáce družstvo si ľahko poradilo s favorizovanou Stopkou.
Z prvej štvorky dramatické stretnutie odohrala Brusnica, ktorá
tesne zvíťazila nad STMK Stropkov B.
Výsledky 14. kola:
JMC Lužany pri Topli D ŠM TJ Staškovce 5:13
B.: Rozkoš, Vavrek po 2,5 - Kočiš
4,5; Gojdič 4; Hrušč 2,5; R. Maliňak 2.
STMK Stropkov B STO Brusnica 8:10
B.: B. Bedruň, Polivčák po 2,5; J.

Bedruň 2; Bujdoš 1 - M. Antoš 3,5;
J. Antoš 3; Ľ. Antoš 1,5; Fečko 1.
ŠŠK Centrál Svidník D JMC Lužany pri Topli C 7:11
B.: Antoš, Miňo po 2,5; Mikuš 2
- Maroš Michalko 4,5; Cigán 3,5;
Tomko 2; Sabol 1.
ŠŠK Centrál Svidník C TJ Radoma 13:5

B.: Kosár 4,5; Vasiľ 3; Kurečko,
Kostelník po2,5; Kosť 0,5 - Baran
3; Dančišin 2.
GS Vyšný Hrabovec STOP Stropkov 16:2
B.: Goč ml., Kaňuk ml., Čisar po
4,5; Bunda 2,5 - Pašeň, M. Harvilko 16:2.
TABUĽKA
1. Lužany C 14 13 0 1 183: 69 40
2. Staškovce 14 11 0 3 156: 96 36
3. Brusnica 14 10 1 3 153: 99 35
4. Centrál C 14 9 1 4 144:108 33
5. Stropkov B 14 8 0 6 144:108 30
6. Stropkov A 14 5 3 6 112:140 27

7. Centrál D 14 4 0 10 111:141 22
8. Hrabovec 14 3 0 11 85:167 20
9. Lužany D 14 2 1 11 84:168 19
10. Radoma 14 2 0 12 88:164 18
V 15. kole, ktoré je na programe
v piatok 15.2.2019 o 18. hodine,
sa stretnú:
JMC Lužany pri Topli D - GS
Vyšný Hrabovec; ŠM TJ Staškovce - STMK Stropkov B; STO
Brusnica - ŠŠK Centrál Svidník
C; JMC Lužany pri Topli C - STOP
Stropkov; TJ Radoma - ŠŠK Centrál Svidník D.
(ku)
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Kto daroval krv?

V stredu 6. februára 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie
svidníckej nemocnice darovať krv 49 bezpríspevkových darcov:
Martin Gajdoš (38), Ján Drimák (8), Gabriela Oleárová (38), Peter Božík
(62), Ľuboslav Pecha (43), Alojz Servanský (31), Ľuboslav Čakurda (31),
Miroslav Kosť (80), Marcel Braslavský (37), Patrik Zavoda (2), Tomáš Calko
(27), Milan Demjan (9), Kristína Kosťová (4), Vladislav Kosť (23), Milan Ferenc
(24), Martin Kundrát (18), Martin Harakaľ (12), Milan Pavelčák (2), Vladislav
Sejkanič (6), Jana Zajacová (20), Igor Fedorkovič (25), Ivo Hladoník (43), Mária
Zajarošová (11), Juraj Zajaroš (89), Peter Matkobiš (37), Štefan Janočko (22),
Miroslav Znoj (2), Petronela Lažová (3), Frederik Varga (3), Pavol Silvester
(2), Ľuboš Zajaroš (3), Peter Bochnovič (42), Ivan Bochnovič (53), Ivan Balaži
(16), Pavol Gajdoš (9), Lenka Bučková (8), Jozef Čiernik (15), Filip Maleš
(4), Patrik Mager (prvodarca), Katarína Padová (24), Katarína Škurlová (58),
Martin Marcinčák (3), Henrich Andrejko (8), Zuzana Rusinková (4), Viliam
Rusinko (prvodarca), Daniel Hic (4), Peter Gula (76), Ladislav Hromoho (2),
Alexandra Traplová (5).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku

Manželstvo uzavreli
Peter Čonka (Svidník) a Mária
Hušaková (Stropkov)

Navždy nás opustili
Anna Stachová (1932, Mlynárovce),
Ján Surmaj (1968, Medzilaborce),
Štefan Čepa (1929, Malá Poľana),
Andrej Glogovský (1947, Šarišské
Čierne), Jozef Belina (1929, Stropkov),
Štefan Kažimír (1951, Košice), Mária
Blašková (1920, Mestisko), Ing. Eduard
Goffa (1959, Stropkov), Anna Demčová
(1939, Nižná Olšava), Mária Fiľarská
(1938, Stropkov), Oldrich Kučera (1939,
Svidník), Anna Cichá (1933, Stropkov),
Ing. Štefan Slivka (1947, Stropkov),
Helena Savková (1932, Vranov nad
Topľou), Katarína Pizovková (1927,
Vyšný Orlík), Alžbeta Labudová (1929,
Lúčka), Mária Mikitová (1933, Roztoky),
Tobias Šivák (2018, Stropkov), Anna
Ivančová (1933, Šarišský Štiavnik),
Katarína Janočková (1933, Bukovce),
Margita Radačovská (1931, Jakovany),
Anna Tarčová (1926, Habura), Helena
Holienčiková (1945, Medzilaborce),
Andrej Macko (1959, Habura), Viera
Koprivňaková (1956, Miňovce),
Mária Žaková (1937, Roztoky), Mária
Nováková (1948, Giraltovce), Anna
Peržeľová (1940, Želmanovce), Anna
Tokarská (1920, Stropkov), Marta
Macková (1937, Mestisko), Ing. Ján
Kosa (1934, Košice), Jozef Zozom
(1930, Hutka), Helena Kuzmová
(1924, Svidník), Anna Jurčová (1928,
Giraltovce), Anna Farkašová (1932,
Svidník), Miron Bujdoš (1948, Chotča),
Ignác Fatľa (1950, Stropkov), Michal
Berežnak (1932, Krušinec), MUDr. Anna
Šlepecká (1959, Dobroslava), Anna
Čaklošová (1930, Oľšavka), Michal
Tomaščík (1932, Svidník), Ján Gondek
(1944, Stropkov), Vladislav Čabara
(1964, Vyšný Orlík), Emil Haninčík
(1935, Vyšný Orlík), Juraj Mitaľ (1940,
Železník).
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE
11. februára: Lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
12. februára: Lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
13. februára: Lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch SAD)
14. februára: Lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
15. februára: Lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
16. februára: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
17. februára: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA
16. a 17. februára: TKADENT, s.r.o. - MDDr. Michal Špak - Akademika Pavlova
323, 091 01 Stropkov.
Stomatologické pohotovostné služby sú v sobotu od 8.00 do 12.00 hod., v
nedeľu a počas sviatkov od 9.00 do 11.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti:
054/786 05 38.

Sväté omše, liturgie a zhromaždenia
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL
Svidník: Pondelok: 18.00 hod., Utorok: 18.00 hod., Streda: 6.30, 18.00 hod.,
Štvrtok: 6.30, 18.00 hod. (po sv. omši adorácia), Piatok: 6.30, 18.00 (za účasti
detí), Sobota: 8.00 hod., Domov dôchodcov 15.30 hod., Nemocnica 16.30 hod.,
Nedeľa: 8.00, 10.30, 18.00 hod., Mestisko: Streda: 16.30 hod., Piatok: 16.30 hod.,
Nedeľa: 9.15 hod. Rozpis sv. omší nájdete aj na internetovej stránke www.svidnik.
rimkat.sk
PRAVOSLÁVNY CHRÁM
Nedeľnú večerňu slúži ten duchovný, ktorý má sv. liturgiu o 10.00 hod. Počas
týždňa: pondelok, utorok - sv. liturgia o 6.00 hod., Večerňa o 17.00 - slúži prot.
Pajkoš, streda, štvrtok, piatok, sobota - sv. liturgia o 6.00, Večerňa o 17.00 - slúži
prot. Ján Sovič. Vo sviatky cez týždeň: sv. liturgia o 6.00 - prot. Ján Pajkoš, Utreňa
o 8.00, sv. liturgia o 9.30 - prot. Ján Sovič.
GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - MESTO
Pondelok: 6.10 hod.: moleben k bl. V. hopkovi + požehnanie s relikviou, 6.30
hod.: * Tomáš, 17.30 hod.: * Pavol s rodinou, 18.15 hod.: moleben k bl. V. Hopkovi
+ požehnanie s relikviou, Utorok: 6.00 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 11.30 hod.:
sv. liturgia na Czš, 12.00 hod.: † Ján, Mária, Paulína, Štefan, 17.30 * Timea, 18.15
hod.: 3. katechéza neokat. cesty, Streda: 6.30 hod.: * Mária, 7.15 hod.: 3. čas, 17.30
hod.: † Jozef, Anna, 18.15 hod.: Moleben k sv. Jozafatovi + požehnanie s relikviou,
Štvrtok: 6.30 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Jozef, 16.45 hod.: Ruženec za závislých, 17.30 hod.: † Martin, 19.00 hod.: tichá adorácia, Piatok: 6.30
hod.: * Jozef, Stella, 7.15 hod.: ranné modlitby, 17.00 hod.: zborik v pastoračke
v chráme, 17.30 hod.: † Mikuláš, Anna, 18.15 hod.: 4. katechéza neokat. cesty,
Sobota: 8.00 hod.: † Michal, Nedeľa o márnotratnom synovi: hlas. 6, 17. február:
7.00 hod.. Svätý ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * Paraska s rodinou. sl., 9.15 hod.:
* Czš, 10.30 hod.: * Za farské spoločenstvo csl., 14.30 hod.: moleben k bl. P. P.
Gojdičovi + požehnanie s relikviou, 18.00 hod.: * Lenka, Mária s rodinou sl.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Pondelok 11.2.: 17:00 + Viktor, Utorok 12.2.: 7:00 + Peter, Streda 13.2.: 17:00 +
Ján a Júlia, Štvrtok 14.2.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Lauru a ost. z
rod., Piatok 15.2.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra s rod., Sobota
16.2.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Nadeždu s rod., Nedeľa 17.2.: 9:00
Za farnosť; 14:00 modlitba ružencov.
SÁLA KRÁĽOVSTVA JEHOVOVÝCH SVEDKOV
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konaj na Festivalovej ulici 2042 vo
Svidníku takto: Štvrtok 14. februára o 18.00 hod.: Náš kresťanský život a služba: Rimanom 4-6 kap., - Boh nám odporúča svoju lásku, - Rimanom 5:8,12 - Jehova
poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby sme mohli získať život, - Čo som sa z čítania
Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?, o 19.00 hod..: Zborové štúdium Biblie:
Ježiš učí pokore svojich nasledovníkov, Nedeľa 17. februára o 9.30 hod.: Verejná
biblická prednáška: Pozerajme sa na mladých z Jehovovho hľadiska, Hlavné
myšlienky: - Jehova prejavuje milujúci záujem o mladých, - Kresťania napodobňujú
Jehovov postoj k mladým, - Mladí, ktorí sa tešia z Jehovovho schválenia, - Napomenutie od nášho nebeského otca, ktorý má o mladých záujem, - Verným mladým
Jehova sľubuje bezpečnú a šťastnú budúcnosť.

o d 11 . f e b r u á r a 2 0 1 9
Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci
február 2019 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku
s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

WARRENOVÁ, Tracy Anne: Ľúbostné hry.
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2018. 247 s.
Hoci ženy nesmú vykonávať právnické
povolanie, Rosamund Carrowová sa v
práve dobre vyzná, pretože celý roky
pomáhala otcovi právnikovi Eliasovi
Carrowovi. Po jeho nečakanej smrti
sa prezlečie za muža, aby mohla
vystupovať na súde a dotiahnuť jeho
prípady do úspešného konca. Lord
Lawrence Byron je napriek svojej povesti
zhýralca považovaný za vychádzajúcu
hviezdu londýnskych právnických kruhov.
Keď ho na súde porazí mladý právnik,
rozhodne sa zistiť o svojom protivníkovi
čo najviac. Poriadne ho prekvapí, keď
odhalí šokujúce tajomstvo: jeho súperom
bola v skutočnosti inteligentná a očarujúca
mladá dáma - žena, ktorú by mal najradšej
vo svojej posteli.

PAVLOVOVÁ, Anna Pavlovna (12.2.1881-23.1.1931)
Narodila sa 12. februára 1881 v St. Peterburgu. Bola najslávnejšou balerínou
svojich čias. Táto vynikajúca predstaviteľka ruského baletu vdýchla baletnej
tradícii nový život. Obdivovali ju hlavne pre poetickosť pohybu. Jej pohyby boli
plné gracióznosti, elegancie a nežnosti, nadchýnali tisíce divákov. Pavlovová
inšpirovala veľké množstvo slávnych baletných tanečníc a tanečníkov. Zvlášť
ju priťahovali tance a tanečné techniky z Indie a Japonska. K najznámejším
úlohám spojeným s jej menom nepochybne patrí pas deseul (sólotanec) v
zomierajúcej labuti s hudbou od C. Saint Saënsa v choreografii Michaila
Fokina. Od roku 1899 bola členkou Máriinho divadla v St. Peterburgu, kde sa v
roku 1906 stala primabalerínou. Naposledy vystupovala v Rusku v roku 1914.
V roku 1925 odišla zo scény. Zomrela 23. januára 1931 v Den Haagu.

KOVÁČ, Ján (13.2.1915-9.7.1998)
Básnik a prekladateľ. Narodil sa v Zemianskych Kostoľanoch. Absolvoval
gymnázium v Prievidzi, teológiu študoval v Spišskej Kapitule. V roku 1939 bol
vysvätený za kňaza. Pôsobil ako kaplán v Nižnej Lipnici (v súčasnosti Lipnica
Wielka v Poľsku), neskôr v novozriadenej farnosti Východná. Z latinčiny preložil
knihu Vyznania od sv. Augustína, z francúzskeho jazyka knihu Filotea od sv.
Františka Saleského, z latinčiny Augustínovu knihu Boží štát. Zomrel 9. júla
1998, pochovaný je vo Východnej, kde prežil 55 rokov života.

Príde Jano z roboty a žena sa ho pýta:
- Nie si hladný?
- Jedol som v robote!
- A kávičku nechceš?
Pil som v robote!
- A nemohol by si byť trošku milší?
- Bol som - v robote.

