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  Dlhé rečnícke vystúpenia, protestný odchod štyroch poslancov, 
paralyzovaný poslanecký zbor a predčasne ukončené, lepšie 
povedané prerušené rokovanie. Takto možno zhrnúť 3. 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, ktoré sa 
v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy konalo v 
uplynulý štvrtok 21. februára. 

Primátorka predčasne ukončila zasadnutie zastupiteľstva

Byty na Festivalovej, 
kúpa skládky i odpad  

  Viac než hodinu trvala rozprava k 
prvému riadnemu bodu programu 
zasadnutia svidníckych mestských 
poslancov, ktorého prerokovanie 
bežne trvá len toľko, koľko potrebuje 
predkladateľ na zreferovanie materiálu. 
Tentoraz to tak nebolo. Keď hlavný 
kontrolór mesta Svidník Ivan Sagan 
poinformoval o plnení uznesení z 
predošlých zasadnutí o slovo požiadal 
poslanec Ján Vook. Od primátorky 
Marcely Ivančovej a hlavného kontrolóra 
Ivana Sagana žiadal vysvetlenie situácie 
okolo výstavby bytových domov na 
Festivalovej ulici, za ktoré mesto Úradu 
pre verejné obstarávanie spláca pokutu 
v celkovej výške 90-tisíc eur. Pridal 
sa k nemu poslanec Pavel Olejár, 
ktorý hovoril o neplnených uznesenia ohľadom vývozu a ukladania odpadu. 
Zdôraznil, že sa podporuje nezákonný stav. K porušeniu rokovacieho poriadku 
podľa Pavla Olejára došlo pri voľbe členov Mestskej rady na ustanovujúcom 
zasadnutí mestského parlamentu a hovoril aj o ďalších porušeniach a neplnení 
ďalších uznesení zastupiteľstva. Poslanec Peter Pilip v kontexte s vystúpením 
Pavla Olejára o problematike odpadu vyhlásil, že mesto mohlo kúpiť skládku 
odpadu v Šemetkovciach za 100-tisíc eur, no nestalo sa tak, pretože nikto 

nekonal a primátorka bola o 
takejto možnosti podľa neho 
informovaná, no nekonala. 

***
Primátorka: 

„Poslanci boli zavedení“ 
  V následných reakciách 
primátorka Marcela Ivančová 
a prednosta Mestského úradu 
Miroslav Novák vysvetľovali 
jednotlivé nastolené témy. 
Na margo pokuty za priame 
zadanie výstavby dvoch 
bytových domov na Festivalovej 
ulici primátorka uviedla, že v 
roku 2016 bolo na Mestský 
úrad doručené upozornenie, 

že priamy zadaním zákazky dôjde k porušeniu predpisov, no vtedajšie vedenie 
mesta poslancov neinformovalo. „Jednoducho sme vtedy, ako poslanci, 
boli zavedení,“ povedala Marcela Ivančová a dodala, že o upozornení vedelo 
päť možno šesť ľudí, no ich mená nepovedala. 
  V súvislosti s problematikou odpadu povedala, že mesto pripravuje nový 
cenník za vývoz odpadu napríklad aj pre obce a chystajú stretnutie so 
starostami. Zároveň pripravujú aj novú verejnú súťaž, ktorá určí, na ktorú 
skládku bude mesto odpad vyvážať. V reakcii na tvrdenia Pavla Olejára, že pri 
voľbe členov Mestskej rady došlo k porušeniu rokovacieho poriadku primátorka 
zdôraznila: „Uznesenia sú platné, ak máš pochybnosti, konaj.“ 
  Marcela Ivančová zároveň odmietla aj tvrdenia bývalého viceprimátora 
Petra Pilipa, že mesto mohlo kúpiť skládku odpadu v Šemetkovciach za 
100-tisíc eur uviedla, že od Petra Pilipa vedela o sume 180-tisíc eur a k nim 
bolo treba prirátať ďalších 400-tisíc eur na tvorbu fondu, ktorý je stanovený 
zákonom. Cena za skládku podľa primátorky preto nebola až tak výhodná, 
ako to niekto prezentuje. Navyše náhle zníženie ceny skládky doslova z 
večera na ráno, ako primátorka povedala, sa jej zdalo prinajmenšom zvláštne. 
Chyba sa podľa Marcely Ivančovej stala, ale ešte v októbri, keď sa mesto za 

predošlého vedenia o kúpu skládky 
neuchádzalo. 

***
150 tisícová dotácia od vlády 

na chodníky  
  V reakcii na vystúpenia Jána 
Vooka a Pavla Olejára primátorka 
s p o m e n u l a  a j  p r o b l é m  s o 
150-tisícovou dotáciou od vlády, 
za ktorú malo mesto zrekonštruovať 
chodníky a miestne komunikácie, 
no v skutočnosti až 116-tisíc eur z 
tejto sumy bývalé vedenie použilo 
na doplatenia prác naviac pri 
rekonštrukciách chodníkov a ciest 
fi nancovaných samotným mestom 
z úveru. 
  Primátorka zdôraznila, že na jej 
pokyn prebieha kontrola použitia 
fi nancií od vlády a všetky zistenia 
a závery predloží poslancom. Prednosta Mestského úradu Miroslav Novák 
vyhlásil, že časť právnych analýz na margo prezentovaných problémov už má 
pripravenú, ďalšie dobrovoľne pripraví a všetko takisto predloží poslancom. 

***
Výstavba ihriska s umelou trávou 

  V ďalšom priebehu rokovania svidníckych mestských poslancov požiadal 
poslanec Adrián Labun o to, aby mohol vystúpiť viceprezident Slovenského 
futbalového zväzu Richard Harvilla, ktorý sa prišiel prihovoriť za to, aby mesto 
defi nitívne potvrdilo výstavbu futbalového ihriska s umelou trávou. Richardovi 
Harvillovi poslanci udelili slovo, následne prerokovali tri návrhy všeobecne 
záväzných nariadení, ale aj návrh rozpočtu mesta. 

***
Problematických 50-tisíc eur a protestný odchod   

  O týchto témach píšeme v samostatnom príspevku, no keď prišli na rad 
zmeny v zásadách rozpočtového hospodárenia, nastal problém. Mesto 
predkladalo návrh na zvýšenie čiastky tisíc na 50-tisíc eur. Do takejto sumy 
chce mesto Svidník umožniť primátorke Marcele Ivančovej robiť rozpočtové 
opatrenia, jednoduchšie povedané zmeny v rozpočte bez schvaľovania v 
mestskom parlamente. Do mája 2015 mal primátor Svidníka právomoc meniť 
rozpočet rozpočtovými opatreniami do 100-tisíc eur. Práve v máji 2015 poslanci 
vtedajšieho Mestského zastupiteľstva vo Svidníku pristúpili k okliešteniu 
právomocí primátora a túto sumu vtedajšiemu primátorovi Jánovi Holodňákovi 
znížili na tisíc eur. Teraz pri návrhu na navýšenie sumy z tisíc na 50-tisíc eur 
vystúpil poslanec Ján Vook a povedal, že na schvaľovanie takýchto zmien je 
podľa neho ešte veľmi skoro. 
  Podobne reagoval Pavel Olejár, aby potom Peter Pilip požiadal primátorka, 
nech tento bod stiahne z programu rokovania. „Je to šité horúcou ihlou,“ 
dôvodil Peter Pilip a Vladimír Kaliňák ešte na margo slov Pavla Olejára, že 
čo sa zmenilo, keď „zrazu ideme navyšovať sumu z tisíc na 50-tisíc eur,“ 
odpovedal takto: „No predsa primátorka.“ Primátorka Marcela Ivančová na 
žiadosť či prosbu Petra Pilipa, aby materiál stiahla z rokovania, nereagovala a 
tak za Petrom Pilipom, ktorý z rokovacej miestnosti vyšiel na protest ako prvý, 
odišli aj Pavel Olejár, Ján Vook a Adrián Labun. V tej chvíli boli v rokovacej 
miestnosti len poslanci Vladimír Kaliňák, Michal Iľkanin, Matúš Majda, Jozef 
Popernik, Martin Ždiňák, viceprimátor Michal Goriščák a Katarína Siváková. 

***
Pokračovanie do siedmych dní  

  Primátorka Marcela Ivančová vyhlásila pätnásťminútovú prestávku a keď po 
nej skonštatovala, že v rokovacej miestnosti je sedem poslancov, Mestské 
zastupiteľstve preto nie je uznášaniaschopné, keďže na prijímanie uznesení 
treba minimálne osem poslancov, rokovanie mestského parlamentu ukončila, 
lepšie povedané prerušila a podľa zákona musí pokračovať do siedmich 
dní. 
  V tej chvíli, teda už po ukončení rokovania, do rokovacej miestnosti prišiel 
poslanec Peter Breznoščák, ktorý na rokovaní bol, no po obedňajšej prestávky 
kvôli iným neodkladným pracovným povinnostiam z rokovania odišiel. 
Rovnako o čosi skôr ako Peter Breznoščák v priebehu rokovania mestského 
parlamentu odišiel poslanec Kamil Beňko a poslanci Ján Hirčko a Vladimír 
Žak sa ospravedlnili z celého rokovania. 

 (ps) 

Poslanec Ján Vook

Poslanec Pavel Olejár

Poslanec Peter Pilip 
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  Zmeny v školských obvodoch sú defi nitívne. Schválili ich 
svidnícki mestskí poslanci na svojom minulotýždňovom 
zasadnutí. Navrhované zmeny súvisia aj so zmenou príslušného 
zákona, keď napríklad zákonný zástupca žiaka bude mať právo 
na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiaka z obce jeho 
trvalého bydliska do školy v spoločnom školskom obvode. 

Deti z Festivalovej ulice budú chodiť do troch mestských škôl

  V praxi to teda znamená, že napríklad 
žiaci z obcí Hrabovčík či Kečkovce 
patrili do školského obvodu na ZŠ 
Ul. Karpatská a pritom všetci žiaci 
navštevujú ZŠ na Ulici Komenského. 
Po novom pre uvedených žiakov by 
mal byť platný školský obvod ZŠ na 
Ul. Komenského. 
  Návrhom Všeobecne záväzného 
nariadenia chcelo mesto riešiť aj 
situáciu na Festivalovej ulici vo 
Sv idníku.  Mesto Sv idník  ako 
zriaďovateľ troch základných škôl 
navrhuje rozdeliť obytné bytové domy 
na Festivalovej ulici nasledovne: 
Základná škola na Komenského ulici 
- bytový dom na Festivalovej ulici 
133, Základná škola na Ulici 8. mája 
- bytový dom na Festivalovej ulici 134 
a Základná škola na Ulici karpatskej 
- bytový dom na Festivalovej ulici 
135. 
  Znamená to, že žiaci zo spomínaných 
troch bytoviek budú mať presne 
stanovené, ktorú základnú školu v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Svidník budú navštevovať podľa toho, 
v ktorej z troch bytoviek majú trvalé 
bydlisko. 
  Už pred týždňom sme na našich 
stránkach avizovali, že o tomto 
návrhu z dielne mesta sa očakáva 
pomerne rozsiahla diskusia a tak 
tomu aj bolo. Po tom, ako poverená 
vedením Odboru školstva, kultúry, 
športu a mládeže Mestského úradu 
Erika Červená predniesla návrh 
predmetného Všeobecne záväzného 
nariadenia, ako prvá v rozprave 
vystúpi la poslankyňa Katarína 
Siváková. „Myslím si, že toto riešenie 
rozdelenia detí z Festivalovej ulice 
do všetkých troch základných škôl 
patriacich pod mesto, je správne a je 
to najlepšie riešenie. Chcem oceniť 
dôslednú prípravu predloženého 

Všeobecne záväzného nariadenia 
zo strany mesta, ale takisto chcem 
oceniť aj aktivitu a snahu riaditeľky 
Základnej školy na Komenského 
ulici vo Svidníku Heleny Lacovej. 
Ako členka Rady tejto školy i ako 
členka školskej komisie pri Mestskom 
zastupiteľstve som bola pri tom, keď 
sme sa tri roky zaoberali touto témou, 
no zo strany mesta sa riešenie nikam 
neposunulo. Je preto správne a 
dôležité, že to teraz chceme spoločne 
konečne vyr ieš iť , “  zdôrazni la 
poslankyňa Katarína Siváková. 
  V podobnom duchu vystúpil aj 
poslanec Jozef Poperník, rovnako 
aj poslanci Michal Iľkanin, Ján Vook, 
Pavel Olejár i Vladimír Kaliňák. Pred 
nimi akurát dvaja poslanci - Kamil 
Beňko a viceprimátor Michal Goriščák 
- mali rozdielne názory. Kamil Beňko 
ako člen Rady školy pri Základnej 
škole na Ulici 8. mája podporil 
nesúhlasné stanovisko školy, ktorá s 
prerozdelením detí z Festivalovej ulice 

do troch mestských škôl nesúhlasí. „V 
Základnej škole na Ulici 8. mája je 
treba riešiť problém, ktorý nastáva, 
keď do 5. ročníka prichádzajú deti 
zo školy v Ladomirovej,“ zdôraznil 
Kamil Beňko a viceprimátor Michal 
Goriščák zas upozornil napríklad 
na to, že deti z Festivalovej ulici to 
budú mať do Základnej školy na 
Ulici 8. mája ďaleko a nesúhlasil s 
ich prerozdelením do všetkých troch 
mestských škôl. 
  Poslanec Ján Vook zdôraznil, že 
„nemôžeme dopustiť, aby všetky 
deti z Festivalovej ulice chodili do 
Základnej školy na Komenského ulici. 
Poraďme sa, urobme prestávku a 
dohodnime sa na správnom riešení,“ 
nabádal poslanec Ján Vook a podľa 
poslanca Vladimíra Kaliňáka bolo 
k tejto problematike veľmi veľa 
rokovaní na vysokej odbornej úrovni. 
„Možno sa tento návrh nezdá celkom 
dokonalý, ale lepší nie je. Nevyriešiť 
to dnes by bolo zlé,“ podotkol Vladimír 
Kaliňák. Jeho poslanecký kolega 
Martin Ždiňák navrhol pouvažovať 
o zakúpení auta po vzore Cirkevnej 
základnej školy sv. Juraja, ktorým 
by mesto deti do jednotlivých škôl 
zvážalo. „Musíme si uvedomiť, že 
sme poslancami všetkých škôl v 
meste, že sme poslancami celého 

mesta a takto musíme rozhodovať. 
Nezdá sa mi správne, aby všetky 
deti z Festivalovej ulice chodili do 
jednej školy,“ zdôraznila poslankyňa 
Katarína Siváková. 
  Primátorka Svidníka Marcela 
Ivančová zopakovala, že mesto 
konečne pristúpilo veľmi zodpovedne 
k zmenám v školských obvodoch a 
takisto ako Katarína Siváková aj ona 
ocenila prístup riaditeľky Základnej 
školy na Komenského ulici Heleny 
Lacovej, ktorá sama iniciatívne 
zriadila pre deti z Festivalovej ulice 
nultý ročník a je ochotná v ňom 
pokračovať aj ďalej. „Netreba robiť z 
toho väčší problém, ako v skutočnosti 
je,“ povedala primátorka, ktorá 
absolvovala aj stretnutie s pedagógmi 
v Základnej škole na Ulici 8. mája. 
  Tí s prerozdelením detí z Festivalovej 
ulice do všetkých troch mestských 
škôl nesúhlasia a navrhli, aby boli 
rozdelené len dvoch a ich škola 
by bola vynechaná. Po prestávke 
prišlo na rada hlasovanie o návrhu 
Všeobecne záväzného nariadenia z 
dielne mesta, ktoré poslanci schválili, 
keď hlasovania sa zdržali iba Kamil 
Beňko a Michal Goriščák, pričom Ján 
Hirčko a Vladimír Žak na rokovaní 
chýbali. 

(ps)

Poslanec Ján Vook navrhol pri VZN  o školských 
obvodoch urobiť prestávku a poradiť sa 

Po prestávke prišlo na rad hlasovanie o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
z dielne mesta, ktoré poslanci schválili, keď hlasovania sa zdržali iba Kamil Beňko a 
Michal Goriščák, pričom Ján Hirčko a Vladimír Žak na rokovaní chýbali 
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 Poplatky rodičov za stravu detí v školách a škôlkach v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník sa zvýšia. Stanovuje 
to poslancami Mestského zastupiteľstva vo Svidníku minulý 
týždeň schválené Všeobecne záväzné nariadenia, ktorým mesto 
určuje poplatky za stravu.

Za stravu zaplatia rodičia viac

  Doterajšia výška príspevku rodičov 
za celodennú stravu (desiata, obed, 
olovrant) dieťaťa v škôlke bola 1,05 
eur, po úprave to bude 1,19 eur, 
čiže navýšenie je o 0,14 eur denne, 
čo mesačne predstavuje navýšenie 
o 2,80 eur. V školských jedálňach 
základných škôl pre stravníkov od 
6 do 11 rokov to bolo doteraz 0,88 
eur denne (obed), po úprave to 
bude 1,01 eur, čiže navýšenie je o 
0,13 eur denne, mesačne navýšenie 
predstavuje sumu 2,60 eur. 
  Pre stravníkov ZŠ od 11 do 15 
rokov to bolo doteraz 0,95 eur denne 
(obed), po úprave to bude 1,16 eur, 
čiže navýšenie o 0,21 eur denne, 
mesačne navýšenie predstavuje 
sumu 4,20 eur. Dospelí stravníci v 
školskej jedálni doteraz platili 1,05 
eur denne (obed), po úprave to bude 
1,19 eur,  čiže navýšenie je o 0,14 
eur, mesačne navýšenie predstavuje 

sumu 2,80 eur. Dôchodcovia, ktorí 
sú bývalými zamestnancami škôl a 
školských zariadení doteraz platili za 
odobratú stravu 2,35 eur (obed), po 
úprave to bude 2,60 eur, mesačne 
zvýšenie predstavuje sumu 5,00 
eur. 
  Navýšenie je podľa slov poverenej 
vedením Odboru školstva, kultúry, 
športu a mládeže Mestského úradu 
vo Svidníku Eriky Červenej z dôvodu 
zvýšenia nákladov na nákup potravín 
na jedno hlavné jedlo podľa vekových 
kategórií stravníkov, preto mesto 
odporúča zvýšenie stravného v 
školských jedálňach od februára 
2019 do 3. fi nančného pásma. Od 
roku 2012 sa svidnícke školy škôlky 
nachádzajú v 1. fi nančnom pásme, 
čo na nákup potravín na jedno 
hlavné jedlo pre stravníka vôbec 
nepostačuje.

 (ps)

  Pavel Olejár proti a Ján Vook s Adriánom Labunom sa hlasovania 
zdržali. Ostatní poslanci návrh viacročného rozpočtu mesta na 
roky 2019 - 2021 schválili. Ján Hirčko a Vladimír Žak chýbali na 
celom minulotýždňovom zasadnutí a Kamil Beňko kvôli iným 
povinnostiam odišiel počas prerokovávania rozpočtu. 

SVIDNÍK MÁ SCHVÁLENÝ ROZPOČET 
- pridali Technickým službám i mestským úradníkom, kúpiť chcú aj nové auto

  V rámci kapitálových výdavkov je v rozpočte okrem iného vyčlenených 50-tisíc 
eur pre Technické služby mesta Svidník na zakúpenie zametacieho voza, 
8-tisíc eur na osadenie balkónov v bytoch na prízemí v bytovom dome B6 na 
Karpatskej ulici, 66-tisíc eur na rekonštrukciu stúpacích rozvodov v bytovom 
dome na Nábrežnej ulici, 12-tisíc eur na zakúpenie hlasovacieho konferenčného 
zariadenia pre mestské zastupiteľstvo, 
27-tisíc eur na modernizáciu kotolne vo 
výpravnej budove SAD, či takmer 29-tisíc 
na rekonštrukciu teplovodu pre Vojenské 
historické múzeum. Rozpočet napriek 
rôznym názorom a mnohým nejasným 
skutočnostiam, ale i napriek tomu, že sa 
o nich bude rokovať na mimoriadnom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo 
Svidníku, počíta aj so sumou 450-tisíc eur 
(z toho, 100 000 € od PSK a 100 000 eur 
od SFZ) na výstavbu futbalového ihriska 
s umelou trávou, rovnako aj s fi nanciami 
na rekonštrukcie škôlok, ale napríklad aj so sumou 15-tisíc eur na výstavbu 
oporného múra na Festivalovej ulici, so sumou 582-tisíc eur na rekonštrukciu 
mosta na Festivalovej ulici (z toho 500 000 € z regionálneho príspevku), či s 
čiastkou 42-tisíc eur na rekonštrukciu chodníka na Dlhej ulici. 
  Z rozpočtu vyberáme aj ďalšie zaujímavé body. Jedným z nich je napríklad 
čiastka 15-tisíc eur na projektovú dokumentáciu parkovacieho domu, ktorý 
chce mesto postaviť s cieľom získať viac parkovacích miest. Lokality, v ktorých 
by v budúcnosti mohol byť postavený parkovací dom zatiaľ jasné nie sú, no 
mohlo byť ísť o Ulicu gen. Svobodu, či o Dukliansku ulicu. Zatiaľ sa však má 
pripraviť len projektová dokumentácia, o prípadnom presnom umiestnení 
parkovacieho domu budú následne rozhodovať poslanci. 
  Tí v uplynulý štvrtok schválením rozpočtu rozhodli aj o navýšení príspevku 
pre Technické služby mesta Svidník z vlaňajších 135-tisíc eur na 170-tisíc 
eur, a to konkrétne na poplatky za uloženie odpadu. Dôvodom je skutočnosť, 
že v tomto roku sa očakáva veľké zvýšenie nákladov za uloženie odpadov. 
Výška poplatkov sa bude odvíjať podľa miery separácie odpadov, čo povedie 
k zvýšeniu ceny za uloženie odpadu o 10 až 30 percent. Technickým 
službám mesta Svidník navýšia príspevok aj na 12 %-né navýšenie platov 
zamestnancov technických služieb a takisto aj na 8 %-né navýšenie 
prevádzkových výdavkov. Zvýšenie platov zamestnancov technických služieb 

predstavuje v porovnaní so skutočne vyplatenými mzdami za minulý rok tvorí 
zhruba 60-tisíc eur, a spomínané zvýšenie prevádzkových nákladov asi 16-tisíc 
eur. Schválením navrhovaného rozpočtu poslanecký zbor pridal viac fi nancií 
na kultúru, napríklad aj preto, že tohto roku sa uskutoční jubilejný 60. ročník 
Dukelského behu mieru. 
  Na Správu obce, pričom túto položku tvoria prevažne náklady na mzdy 
zamestnancov Mestského úradu z rozpočtu takisto pridajú viac. Správa 
obce celkovo získava 1 milión 28 tisíc eur, z toho na mzdy, platy a ostatné 
osobné vyrovnania, odchodné a poistné má ísť 597-tisíc eur, pričom vlani 
to bolo 845-tisíc eur. Navýšenie tejto položky je z dôvodu navýšenia miezd 
zamestnancov vo verejnej správe od 1. januára 2019o zhruba 10 %. Hlavnou 
položkou na tomto úseku sú osobné náklady pre zamestnancov mestského 

úradu. Počet zamestnancov 1. januára 
2019 bol 40,5. Okrem týchto zamestnancov 
z tejto položky sú kryté tiež mzdové 
prostriedky pre primátorku a hlavného 
kontrolóra. Na začiatku tohto roka pritom 
na úrade pracovalo 6 zamestnancov 
v dôchodkovom veku. Pre ukončenie 
pracovného pomeru s niektorými z nich 
je v rozpočte naplánovaných 11-tisíc eur 
na odchodné. V dôsledku naplánovaných 
reštrukturalizačných opatrení aj napriek 
zákonnému navýšeniu miezd celkový 
nárast výdavkov na mzdy je podľa 

dôvodovej správy k rozpočtu menej ako 8 %. 
  Nuž a ešte jeden zaujímavý zámer zo schváleného rozpočtu mesta na tento 
rok. Mesto plánuje zakúpiť nové auto a na tento účel aj v rozpočte vyčlenilo 
maximálne 30-tisíc eur. Popri služobnom aute Škoda Superb má mesto aj 
ďalšie služobné auto Škoda Octavia, ktoré je však veľmi zastarané, a preto 
chce mesto zakúpiť jednom sedem alebo osem miestne auto formou lízingu 
v už spomínanej cene do 30-tisíc eur tak, aby plnilo aj úžitkový účel, teda aby 
slúžilo nielen na prevoz osôb, ale i materiálu.                                          (ps)

  Po prerušení štvrtkového zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 
kvôli tomu, že poslanecký zbor nebol uznášaniaschopný, zvolala primátorka 
Marcela Ivančová hneď na druhý deň, teda v piatok 22. februára zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na prerokovanie zostávajúceho 
programu (body č. 10 - 17) 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 
zo dňa 21. februára 2019  na stredu 27. februára 2019. 
  Mestský poslanecký zbor sa zíde o 14. hodine v koncertnej miestnosti 
Základnej umeleckej školy. 
  Mestské zastupiteľstvo bude pokračovať v rokovaní i návrhu Zásad 
rozpočtového hospodárenia mesta Svidník, o návrhu Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Svidník, o návrhu na schválenie prenájmu 
nebytového priestoru, ďalej prerokujú správu o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta Svidník za minulý rok a vypočujú si aj informatívnu správu 
o kontrole vybavovania sťažností v minulom roku, ktorú prednesie hlavný 
kontrolór mesta Svidník Ivan Sagan. V programe zasadnutia svidníckych 
mestských poslancov budú aj ich interpelácie a takisto aj bod Rôzne.    (ps)

Mestský parlament bude 
v rokovaní pokračovať v stredu

Spravodajstvo
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  Okrem pokračovania minulotýždňového zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva vo Svidníku čaká poslancov aj mimoriadne 
zasadnutie. Informovala o tom primátorka Svidníka Marcela 
Ivančová počas rozpravy o návrhu rozpočtu mesta na tento 
rok. 

Na mimoriadnom rokovaní budú rokovať o škôlke, 
ihrisku, parku, chodníkoch a cestách i o zbrojnici

  Marcela Ivančová pred poslaneckými zborom hovorila o problematickom 
projekte, v rámci ktorého zatepľujú Materskú školu na Ulici Ľ. Štúra, takisto 
o problémoch s plánovanou výstavbou futbalového ihriska s umelou trávou, 
o revitalizácii centra mesta, teda o rekonštrukcii Parku Ludvíka Svobodu, o 
natieraní mosta (tzv. modrý) na Ulici Ľ. Štúra, o problémoch s rekonštrukciou 
hasičskej zbrojnice a takisto aj o problémoch pri použití fi nancií od vlády na 
doplatenie prác na viac pri z 
úveru fi nancovanej rekonštrukcie 
ciest a chodníkov v meste. 
Podľa slov primátorky mesta si 
tieto témy vyžadujú dôslednú 
prípravu všetkých dokumentov 
a podkladov i ďalších právnych 
analýz a následne o nich na 
mimoriadnom zasadnutí bude 
rokovať poslanecký zbor.  
  Pokiaľ ide o rekonštrukciu 
spomínanej škôlky, existuje 
podľa Marcely Ivančovej reálna 
obava, že nebude naplnený 
hlavný ukazovate ľ  celého 
projektu, ktorým je zvýšenie 
kapacity tejto škôlky. „Počet 
budúcich škôlkarov klesá. 
Existuje vážne riziko, že tento 
merateľný ukazovateľ - 180 detí - 
nebude dosiahnutý, a teda hrozí 
riziko korekcie, teda vrátenia 
fi nancií. S takýmto problémom sa boríme napríklad pri projekte zberného 
dvora. Čiže je veľký predpoklad, že ak nesplníme 180 detí v škôlke, budeme 
musieť fi nančné prostriedky, ktoré dostaneme ako dotáciu, vrátiť. Toto riziko 
je v skutočnosti veľmi vysoké,“ zdôraznila Marcela Ivančová, ktorá opísala 
aj problémy pri plánovanej výstavbe ihriska s umelou trávou. „Odkedy sa 
to ihrisko začalo riešiť, ten celý proces sa reálne nepohol nikde. Lokalita 

(heliodrom) nie je v súlade s územným plánom. 
  Čiže úplne prvý krok bol vynechaný. Keď sme v roku 2017 hlasovali ako 
poslanci za to, že to ihrisko dáme na plochu terajšieho heliodromu, boli 
sme opäť zavedení. Aj keby sme ho tam umiestnili, lebo ide o zónu, kde 
bola plánovaná športová hala, znamenalo by to, že na konci ihriska by bol 
umiestnený štvormetrový oporný múr, pretože to ihrisko by sa muselo akoby 
zarezať do kopca, ktorý je za ním. Druhým variant je, že to ihrisko posunieme 
dopredu, lenže tam je podľa územného plánu parkovisko. Ak by sme išli do 
tohto variantu, prídeme takmer o všetky parkovacie miesta, ostalo by iba 
21 parkovacích miest. Nehovorím o neodporúčacom stanovisku vodární, 
nehovorím o problémoch s vyjadrením dopravného inšpektorátu a o mnohých 
ďalších veciach. Tu sa dlhý čas v úvodzovkách vybavovalo ihrisko a nevybavilo 
sa nič, pretože chýbal a chýba úplne prvý krok.“ 

  V súvislosti s rekonštrukciou 
Parku  Ludv íka  Svobodu 
primátorka navrhla, aby celá 
suma bola posunutá do rezervy 
do času, pokiaľ nebude jasné, 
ktoré práce boli v súlade s 
pro jek tom,  k toré  nebo l i , 
jednoducho pokiaľ neposúdia 
c e l ý  p r o c e s .  „ H ľa d á m e 
optimálne riešenie,“ zdôraznila 
Marcela Ivančová, ktorá chce 
na mimoriadnom rokovaní 
rozobrať  aj  rekonštrukciu 
chodníkov a ciest z dotácie od 
vlády a takisto aj náter mosta 
na Ulici Ľ. Štúra, o ktorom majú 
na svidníckom Mestskom úrade 
od statika nové a závažné 
informácie, a rokovať chce 
aj o rekonštrukcii hasičskej 
zbrojnice v areáli Slovenského 
Červeného kríža. „Bola som 

sa tam pozrieť a musím povedať, že pokiaľ fi rma, ktorá tam realizuje práce, 
nezmení prístup, budeme musieť vymáhať všetky náležitosti súdnou cestou,“ 
zdôraznila primátorka Marcela Ivančová. 
  Kedy sa toto mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva uskutoční, 
zatiaľ nevedno. Primátorka Svidníka to ešte nekonkretizovala.   

            (ps) 

  Upraviť návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 
2019 - 2021 navrhol poslanec Pavel Olejár.

Pavel Olejár navrhol upraviť rozpočet a chcel zastrešiť klzisko

 Na rokovaní svidníckeho mestského poslaneckého zboru preto predložil 
pozmeňujúci návrh na úpravu v jednotlivých programoch a podprogramoch 
v návrhu tohtoročného rozpočtu, no podporu u kolegov poslancov nenašiel. 
Lepšie povedané, nenašiel podporu potrebnú na schválenie svojho návrhu. 
Navrhovaných 25 500 € na prípravu a implementáciu rozvojových programov 
Pavel Olejár navrhol znížiť na 10 000 € a získal 15 000 €, 15 000 € na 
spoločenské akcie navrhol znížiť na 10 000 € a získal 5 000 €, 286 900 na 
nakladanie s odpadmi navrhol znížiť na 256 900 € a získal ďalších 30 000 €, 
619 000 eur ako príspevok pre Technické služby navrhol znížiť na 569 000 € 
a získal 50 000 €, 130 190 € na rekonštrukciu a modernizáciu občianskeho 
vybavenia navrhol znížiť na 100 190 € a získal 30 000 €, nuž a 1 028 150 
€ na správu obce navrhol znížiť na 928 150 a získal 100 000 €. Popri tomto 
navrhovanom znížení Pavel Olejár navrhol aj zvýšenie, a to v položke výstavba 
z mestom navrhovaných 450 700 € na 680 700 eur, teda o 230 000 € viac. 
Túto sumu navrhol vyčleniť na zastrešenie klziska vo Svidníku a v programe 
pozemné komunikácie navrhol doplniť rekonštrukciu Ulice čatára Nebiljaka, 
chodníka za Strednou priemyselnou školou k bytovým domom z Ulice 
Sovietskych hrdinov a chodníka popred bytový dom na Nábrežnej ulici. 
  V kontexte s týmto svojim návrhom poslanec Pavel Olejár navrhol v tabuľke, 

ktorá tvorí súčasť mestského rozpočtu, doplniť do položky kapitálových 
výdavkov riadok: „Zastrešenie klziska a v stĺpci Návrh rozpočtu 2019 k daným 
kapitálovým výdavkom na zastrešenie klziska sumu 230 000 €.“ 
  O tomto pozmeňujúcom návrhu Pavla Olejára poslanecký zbor rozhodol, že 
ho neschválil. Za hlasovala iba štvorica Pavel Olejár, Peter Pilip, Ján Vook 
a Adrián Labun. 

(ps)

Už na minulotýždňovom rokovaní mestského parlamentu sa hovorilo aj o Parku 
L. Svobodu a prácach navyše. Pred poslancami rečnil aj majiteľ stavebnej fi rmy 
Michal Gondek a odpovedal aj na otázky poslancov, napríklad Petra Pilipa  

in
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Odevná spoločnosť I.C.A. zo 137 zamestnancov prepustí 103 ľudí! 
Výrobu presúvajú do Srbska   Niesli meno partizánskeho veliteľa Jána Nálepku, zo štátnych 

odevných závodov sa zmenili na súkromnú spoločnosť a skon-
čili v talianskych rukách. Odevná spoločnosť I.C.A. vo Svidníku 
stojí na pokraji konca. Taliansky majiteľ ruší väčšinu výroby a 
presúva ju na Balkán.

   Taliansky majiteľ ruší 75 percent 
pracovných miest. Minulý týždeň 
to oznámili členovia Predsedníctva 
Rady Odborového zväzu KOVO Jo-
zef Balica a Ján Šlauka. S novinármi 
sa stretli priamo pred svidníckou 
fabrikou. „Pôjde o 103 pracovných 
miest, ktoré sa zrušia v I.C.A. Svid-
ník z celkového počtu 137. Zostane 
tu kooperácia, žehliareň a strihá-

reň,“ vysvetlil Jozef Balica, podľa 
ktorého odborári tieto informácie do-
stali od talianskeho vedenia už minulý 
pondelok. O deň neskôr sa vedenie 
spoločnosti aj za účasti zástupcov 
Odborového zväzu KOVO stretlo so 
zamestnancami. Konateľ im ofi ciálne 
oznámil verdikt. „Ja osobne som mal 
pocit, akoby to mnohí aj očakávali, 
jednoducho je tu taká realita, aká 

je,“ pridal svoj postreh Jozef Balica. 
Taliansky konateľ spoločnosti Stefano 
Vanzan v priebehu minulej stredy 
odborármi prezentované informácie o 
hromadnom prepúšťaní potvrdil. V pí-
somnom stanovisko Stefano Vanzan 
uviedol, že ukončenie dôležitej časti 
výroby neoznamuje s radosťou. „Je 
to hlavne z dôvodu každoročného 
zvyšovania nákladov, ktoré naše 
tržby nie sú schopné vykryť. Robiť 
biznis s dosahovaním negatívnych 
výsledkov nie je prijateľné, a preto 
hľadáme riešenia, aby sme vy-
kazovali zisky tak, ako každá iná 
súkromná spoločnosť,“ vyhlásil ko-
nateľ I.C.A. Svidník Stefano Vanzan. 
Fabrika ako taká však defi nitívne ne-
končí. Taliani akurát výrobu presúvajú 

na Balkán. „Tu ide o presun výroby 
do Srbska, oni majú objem výroby 
zachovaný ako taký, len jednodu-
cho tak sa rozhodli. Chcú zarábať 
viac,“ ozrejmil člen Predsedníctva 
Rady Odborového zväzu KOVO Jozef 
Balica. Bardejovský Úrad práce, pod 
ktorý patrí aj Svidnícky okres, ofi ciálne 
nahlásenie hromadného prepúšťania 
potvrdil v uplynulý piatok. „Zamest-
návateľ, spoločnosť I.C.A. Svidník, 
s.r.o., nám doručil oznámenie, že 
prepustí 103 zamestnancov, a to v 
období od 20. marca do júla tohto 
roku,“ potvrdil riaditeľ Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny Michal Go-
riščák. „V okrese Svidník je 2 035 
evidovaných nezamestnaných, 
pokiaľ sto ľudí príde do evidencie, 

tak sa zvýši miera 
nezamestnanosti z 
11,85 na niečo cez 
12 percent, čiže o 
pol percenta au-
tomaticky stúpa 
nezamestnanosť,“ 
vysvetlil Jozef Ba-
lica, podľa ktorého 
do mesiaca po ozná-
mení prepúšťania 
úradu práce začnú 
rozväzovať pracovné 
pomery. Výpoveďou 
alebo dohodou. Od-
borári tvrdia, že budú 
šičkám nápomocní. 
„Celkove to vychá-
dza tak, že v apríli 
keď začnú plynúť 
výpovedné lehoty, 
tak skončia v júni. 
Čiže v júli by tu už 
103 zamestnancov 
nemalo byť,“ po-
dotkol Jozef Balica, 
pod ľa ktorého vo 

Tento rozľahlý komplex budov dnešnej spoločnosti I.C.A. (na archívnej fotografi i) ostane 
čoskoro takmer úplne prázdny. Pracovať tu budú už len necelé štyri desiatky ľudí

Taliansky konateľ spoločnosti I.C.A. Svidník 
Stefano Vanzan hromadné prepúšťanie potvrdil

Členovia Predsedníctva Rady OZ KOVO 
Jozef Balica (vpravo) a Ján Šlauka
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svidníckej spoločnosti ostanú praco-
vať necelé štyri desiatky ľudí. Prepus-
teným ponúkne pomoc úrad práce, 
no mimo regiónu. „Evidujeme voľné 
pracovné miesta na pozíciu šičiek v 
Giraltovciach a v Bardejove. Všetky 
prepustené ženy však nedokážeme 
poriešiť, ponúkneme im preto aj 
iné formy pomoci, ako napríklad 
rekvalifi kačné kurzy a podobne,“ 
dodal riaditeľ Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny Michal Goriščák. 
   Odborári z Odborového zväzu KOVO 
zdôraznili, že prepusteným šičkám z 
I.C.A. Svidník sú pripravení pomôcť. 
„Tento krok zamestnávateľa bude 

Odevná spoločnosť I.C.A. zo 137 zamestnancov prepustí 103 ľudí! 
Výrobu presúvajú do Srbska

mať nepríjemný sociálny dopad 
pre viac než stovku zamestnan-
cov, zamestnankyne a ich rodiny. 
Mnohí odpracovali pre talianskeho 
zamestnávateľa značnú časť svoj-
ho života v plnom nasadení. OZ 
KOVO očakáva seriózny prístup pri 
rozväzovaní pracovných pomerov 
a maximálnu súčinnosť v zmysle 
platnej slovenskej legislatívy. OZ 
KOVO poskytne svojim členom 
náležité poradenstvo, pomoc a plnú 
angažovanosť tak, aby zamestnanci 
neprišli o svoje nároky ktoré im pat-
ria pri ukončení pracovných pome-
rov,“ zdôraznil v stanovisku k situácii 

vo svidníckej odevnej spoločnosti člen 
Predsedníctva Rady OZ KOVO Jozef 
Balica, podľa ktorého tento odborový 
zväz apeluje na samosprávu i na štát. 
„OZ KOVO apeluje na magistrát 
mesta Svidník, Stropkov a okolité 
obce, z ktorých značná časť za-

mestnancov dochádza za prácou 
do fi rmy I.C.A., aby v rámci svojich 
možností pomohli pri hľadaní práce 
pre prepustených. OZ KOVO vyzýva 

vládu Slovenskej republiky, aby sa 
viac usilovala pri hľadaní investo-
rov do odľahlých východosloven-
ských častí Slovenska, vytvárala 
primerané podmienky infraštruktú-
ry dopravy, pretože aj tu žijú ľudia 
s rovnakou ľudskou dôstojnosťou 

ako na západe republiky,“ zdôraznili 
členovia Predsedníctva Rady Odboro-
vého zväzu KOVO Jozef Balica a Ján 
Šlauka.                                         (ps)  

Archívny pohľad do jednej z výrobnýh hál 
niekdajšieho slávneho podniku  

   Viceprimátor Svidníka a riaditeľ Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Bardejove, popri tom okresný predseda strany 
MOST-HÍD vo Svidníku Michal Goriščák kandiduje do euro-
parlamentu. 

Dostane sa svidnícky viceprimátor Michal Goriščák do europarlamentu?

   „Bol som oslovený predsedom 
strany MOST-HÍD Bélom Bugárom 
s ponukou kandidovať vo voľbách 
do Európskeho parlamentu. S no-
mináciou som súhlasil, následne 
ju však musela odsúhlasiť republi-
ková rada, ktorá tak aj 16. februára 
spravila,“ vysvetlil v rozhovore pre 

naše noviny Michal Goriščák. 
   Pripomeňme, že voľby do Európske-
ho parlamentu nás čakajú 25. mája 
tohto roku a budú to štvrté eurovoľby 
na Slovensku. Aktuálny svidnícky vice-
primátor v eurovoľbách už raz kandi-
doval, no neuspel. Teraz skúsi šťastie 
po druhýkrát. „Kandidátka strany 

MOST-HÍD je pestrá profesijne i 
zastúpením regiónov a národností,“ 
zdôraznil Michal Goriščák, ktorého 
strana predstavila ako kandidáta 
rusínskej národnosti a na kandidátnej 
listine strany MOST-HÍD má číslo 4. 
„Samozrejme, že pomerne vysoké 

číslo 4 je pre mňa  zaväzujúce. Som 
potešený, že hlas nielen rusínskej 
menšiny, ale celého nášho regiónu 
môžem zastupovať v nadchádzajú-
cich májových voľbách do Európ-
skeho parlamentu,“ dodal Michal 
Goriščák.                                      (ps)

Michal Goriščák s predsedom strany MOST-HÍD 
Bélom Bugárom počas osláv jeho šesťdesiatky

Michal Goriščák sa vlani v decembri stal svidníckym 
mestským poslancom a nová primátorka Marcela 

Ivančová si ho vybrala za svojho zástupcu
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  Drevený chrám v Nižnom Komárniku prešiel vďaka podpore 
Ministerstva kultúry rekonštrukciou. Na chráme vymenili šindeľ 
strednej veže a zafi xovali kríž nad vežou. 

Vďaka podpore Ministerstva kultúry obnovili 
strednú vežu chrámu v Nižnom Komárniku

  Počas minulej jesene (v októbri) chrám Ochrany Panny Márie čiastočne 
zrekonštruovali. V rámci 1. etapy projektu: „Obnova strešnej konštrukcie a 
fi xácia krížov na chráme Panny Márie Ochrankyne (ÚZ PF č. 1885) v Nižnom 
Komárniku“ bola ministerstvom kultúry SR schválená fi nančná podpora (z 
programu Obnovme si svoj dom; podprogram: Obnova národných kultúrnych 
pamiatok) vo výške 10 000 €. Spolufi nancovanie projektu z vlastných zdrojov 
predstavovalo 1 398 €. Chrám patrí do gréckokatolíckej farnosti Krajná 
Bystrá. 
  „Prostredná chrámová veža nutne potrebovala rekonštrukciu,“ povedal 
správca farnosti Pavol Burda. „Kríž nad ňou sa očividne nakláňal, báli sme 
sa jeho pádu, ktorý by mohol poškodiť celú strechu.“ 

  K upevneniu kríža prišlo v tom správnom čase. Pri prácach sa zistilo, 
že kovová obruč, ktorou bol kríž upevnený, bola zrejme prestrelená. 
Každoročné výkyvy počasia, vlhkosť a mráz zhoršovali stav kovania a preto 
kríž strácal stabilitu. „Vďaka rekonštrukcií môžeme o chráme povedať, 
že je bezpečnejší. Zlepšila sa aj celková klíma v chráme vďaka novému 
šindľu,“ uzavrel Burda.  
Rekonštrukciu realizovala spoločnosť J a L & Š s.r.o., ktorá vo výberovom 
konaní predložila najlepšiu cenovú ponuku. 
  Chrám je od roku 1973 Národnou kultúrnou pamiatkou. Postavili ho v rokoch 
1937 - 38 miestni veriaci podľa projektu Ing. Arch. Volodymira Sičinského, 
ktorý pri návšteve N. Komárnika našiel iba malú kaplnku. Chrám je unikátny 
vďaka tomu, že ho naprojektoval známy architekt a navyše je to jediný chrám 
bojkovského typu na Slovensku. Po dokončení stavby chrám konsekroval bl. 
Pavol Peter Gojdič, OSBM. Dodnes slúži veriacim a je taktiež vyhľadávanou 
turistickou pamiatkou v podduklianskom regióne. 

Pavol Burda 

Nová fi xácia kríža na strednej veži 

Postup prác pri realizácií 

   Mesto Svidník hľadá nových vedúcich odborov Mestského úradu. Už pred týždňom sme na 
našich stránkach uverejnili inzerát, podľa ktorého bolo vyhlásené výberové konania na obsadenie 
týchto štyroch pozícií: vedúci odboru fi nancií, vedúci odboru regionálneho rozvoja, vedúci odboru 
sociálnych služieb s správnych činností,  vedúci odboru výstavby a správy majetku. 

Nové vedenie Svidníka hľadá štyroch nových vedúcich odborov

   Prednosta Mestského úradu vo 
Svidníku Miroslav Novák v rozhovore 
pre naše noviny povedal, že dôvodom 
na vyhlásenie výberových konaní na 
vedúcich odborov je, že po odvolaní 
vedúcich odborov MsÚ vo Svidníku 
v januári 2019, mali a vlastne stále 
jednotlivé odbory majú len povere-
ných vedúcich. „Predpokladáme, že 
po úspešnom vykonaní výberových 
konaní dôjde k zmene organizačnej 
štruktúry, ktorej detaily budú dopraco-
vané s jednotlivými vedúcimi odborov. 
Zmeniť  fungovanie mestského úradu 
je nevyhnutné. Celý proces zmeny je 
veľmi náročný a bude prebiehať v nie-
koľkých časových etapách. Zmeny na 
mestskom úrade budeme vykonávať 
v prospech verejnosti a spokojnosti 
zamestnancov.“
   Podľa ďalších slov prednostu Mest-
ského úradu vo Svidníku Miroslava 

Nováka kompetencie jednotlivých 
odborov budú rozdelené tak, aby ko-
rešpondovali súčasnej platnej legisla-
tíve a potrebám mesta Svidník. Nové 
vedenie podľa neho považuje za 
dôležité, aby problematike výstavby a 
regionálneho  rozvoja bola venovaná 
osobitná pozornosť, ktorá sa musí 
prejaviť aj v podobe samostatných 
odborov. „Odbor výstavby bude 
mať pod kontrolou majetok mesta 
Svidník z pohľadu stavebnotechnic-
kého, urbanistického a územného 
plánovania. Súčasná agenda správy 
majetku je neefektívne rozdelená 
medzi niekoľko odborov, pričom sa 
z neho vytratila reálna koncepcia 
správy,“ vysvetlil prednosta. Odbor 
fi nancií má podľa neho zastrešovať 
všetky ekonomicko-právne a účtovne 
vzťahy súvisiace s tvorbou, rozdeľo-
vaním a používaním rozpočtu mesta 

Svidník. Vo vyhlásených výberových 
konaniach sme si všimli, že tam 
chýba odbor školstva. Aj k 
nemu sa Miroslav Novák 
v rozhovore pre naše 
noviny vyjadril: „Pre 
súčasný Odbor škol-
stva, kultúry, športu a 
mládeže máme pripra-
vené dve alternatívy 
jeho fungovania, ktoré 
porovnávame a vyhod-
nocujeme. Ako tento 
odbor bude nakoniec 
vyzerať, sa ukáže v prie-
behu nasledujúcich mesiacov. 
Zmena v názve odborov je jedna 
vec, ale radi by sme posilnili aj ich 
kompetencie a odstránili zbytočný 
formalizmus v procesoch. Konkrétne 
úlohy a kompetencie jednotlivých 
odborov je potrebné nastaviť rámcovo 

s akcentom na rozvoj medziodborovej 
spolupráce,“ zdôraznil prednosta 
Mestského úradu vo Svidníku Miro-
slav Novák. 
   Celý už naštartovaný proces re-
konštrukcie svidníckeho mestského 
úradu možno podľa neho nazvať 

prvou etapu zmien na úrade. Ak 
tieto zmeny prinesú v praxi 

očakávané výsledky, nové 
vedenie mesta chce ply-

nulo pokračovať ďalšími 
úpravami. „Zmenami 
chceme vytvoriť lepší 
vzťah medzi verejnos-
ťou a úradom a záro-
veň budeme radi, keď 
úrad ako celok bude 

kompaktný a fl exibilný,“ 
dodal prednosta úradu a 

my pripomeňme, že podrob-
nosti o vyhlásených výberových 

konaniach na vedúcich odborov 
svidníckeho Mestského úradu nájdu 
záujemcovia na webovej stránke 
mesta, pričom uzávierka podávania 
prihlášok je 4. marca. 

(ps) 
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65. Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska
 - (14. - 16. júna 2019) 

  Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska vo Svidníku sú najstarším 
folklórnym festivalom na Slovensku. Od roku 1956 festival sa každoročne koná 
v areáli amfi teátra vo Svidníku a priľahlých priestoroch. Prezentuje ľudové 
tradície a kultúru pôvodného etnika na severovýchode Slovenska. Slávnosti 
majú bohatú, dlhoročnú tradíciu. Zúčastňuje sa ich množstvo ľudových 
folklórnych súborov nielen zo Slovenska ale i zo zahraničia a navštevujú ich 
tisíce vďačných a nadšených divákov.  

  Zabíjačkové špeciality, dobrá nálada a hudba. Aj takto 
vyzerala atmosféra v sobotu 16. februára 2019 v obci Stročín. 
Už v poradí po ôsmykrát sa Stročínčania stretli na posedení pri 
zabíjačkových špecialitách, kde všetkých prítomných privítal 
starosta obce Tibor Sluťak. 

V Stročíne sa opäť hodovalo na zabíjačkových špecialitách

  Majstri svojho remesla Jozef Jesenský so synom Marekom, zamestnanci a 
poslanci obecného úradu už deň vopred pripravovali zabíjačkové špeciality 
- hurky, tlačenku, klobásku, výpečky, kapustu, aby bolo všetko dokonale 
pripravené. Tento deň však nebol len príležitosťou pochutnať si na dobrotách, 
ale predovšetkým príležitosťou spoločne sa stretnúť, zabaviť sa a kultúrne 
sa vyžiť, kde o skvelú náladu sa postaral Marek Kizák s bratom Petrom. O 
tom, že je to bezpochyby jedna z najobľúbenejších podujatí obce svedčí fakt, 
že sála obecného úradu bola plná a tanečný parket tiež nezíval prázdnotou. 
Dúfame, že tento deň bol pre každého príjemným stretnutím a že boli dosýta 
uspokojené chuťové poháriky všetkých prítomných. 
  Veľkú vďaku chceme vyjadriť fi rme AGISS, s.r.o. a fi rme SORBEL s.r.o., ktorí 
boli hlavnými sponzormi a podieľali sa s nami na organizovaní tohto dňa a 
taktiež aj PZ Osie, ktoré pripravilo skvelý guľáš. Na zrealizovaní posedenia 
pri zabíjačkových špecialitách sa podieľali a veľmi nám svojimi sponzorskými 
darmi pomohli H.K.K. mont, s.r.o., Ing. Michal Kleban, B&G interiér, s.r.o., Peter 
Pilip, Ján Hirčko, Slavomír Drimák, Miloš Šotik, Imrich Murcko, Juraj Maťaš, Ján 
Potičný, Tibor Sluťak, Anna Nemcová a Michal Gondek. Všetkým patrí veľká 

vďaka za pomoc a zároveň ďakujeme aj všetkým prítomným, bez ktorých by 
toto podujatie nebolo také skvelé. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tradičnej 
obecnej zabíjačky v obci Stročín.                      Tibor Sluťak, starosta obce

  Asociácia samaritánov Slovenskej republiky nedávno pripravila pre starostov 
svidníckeho okresu prezentáciu projektu Domáceho tiesňového volania. 
Čo urobím, keď bývam sám a zrazu sa niečo stane? Ako upozorním niekoho, 
keď sa z rôznych príčin nemôžem dostať k telefónu? Pre staršie osoby 
alebo pre ľudí, ktorí sú telesne postihnutí, štyri steny vlastného domu často 
znamenajú riziko nebezpečenstva. Domáce tiesňové volanie je systém, ktorý 
umožňuje ľuďom v núdzi, v život ohrozujúcich situáciách vyvolať tiesňové 
volanie z domu, priamo z miesta, na ktorom sa práve nachádzajú. Nemusia 
mať poruke telefón, nemusia vytáčať žiadne číslo.
  Princíp domáceho tiesňového volania je jednoduchý: Do domu, resp. bytu 
seniora sa nainštaluje prístroj domáceho tiesňového volania. Ten sa skladá 
zo základne s veľmi citlivým mikrofónom a reproduktorom, ktoré zabezpečia 
rozhovor s dispečingom z celého bytu klienta a tlačidla tiesňového volania. 
Tlačidlo je možné nosiť na zápästí alebo na krku, ako prívesok. Po jeho 
stlačení sa automaticky aktivuje telefonické spojenie s dispečingom ASSR, 
kde vyškolení dispečeri vyhodnotia situáciu a zabezpečia potrebnú pomoc. 
Ani výpadok prúdu nepreruší jeho funkčnosť a prístroj pracuje ďalej na batériu, 
až do obnovenia dodávky prúdu. Tlačidlo doprevádza klienta všade, jeho 
vodeodolnosť umožňuje mať ho pri sebe napríklad pri sprchovaní.
Domáce tiesňové volanie vie nahradiť pobyt v domoch sociálnych služieb, ktorý 
je drahý hlavne s ohľadom na investičné prostriedky. Domáce tiesňové volanie 
môže pomôcť aj v prevencii pri trestnej činnosti a podvodoch páchaných na 
senioroch. 

(pn)

Prezentovali systém Domáceho tiesňového volania

inzercia 
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  Tradičná Valentínska pošta aj tento rok potešila srdcia nejedného žiaka, 
učiteľa i zamestnanca Základnej školy na Ulici 8. mája. 
  Vlastnoručne vyrobené a vkusne upravené valentínske pozdravy s menom 
adresáta  či sladké prekvapenie potešili každého obdarovaného. Celý deň sa 
niesol v príjemnej atmosfére. Bolo pekné sledovať, ako sú k sebe všetci akísi 
pozornejší a milší. Veď niekedy stačí len maličkosť, milé slovo či úsmev, aby 
sme dotyčnému ukázali, že  ho máme skutočne radi a že nám na ňom skutočne 
záleží. Poďakovanie patrí všetkým, čo sa zapojili a dúfame, že na budúci rok 
bude naša škola opäť svedkom ďalšej úspešnej Valentínskej pošty.

 (zš)

Valentínska pošta

  Žiaci Základnej školy vo Vyšnom Orlíku vyrábali valentínske hračky. Z 
iniciatívy učiteľky M. Gibovej a riaditeľky J. Červeňakovej pod dohľadom 
skúsenej lektorky Podduklianskeho osvetového strediska K. Grúsovej šili 
srdiečka a hračky pri príležitosti sviatku sv. Valentína. Po prvýkrát si vyskúšali 
vyrobiť šitú hračku. Obkreslili motív, obšili, natlačili molitanom, dokreslili 
ceruzkou na textil a dozdobili. Čo je však najpodstatnejšie, mali nesmiernu 
radosť z pekných výrobkov, ktoré mohli podarovať svojim najbližším... 

(grus)

Vyrábali hračky 

  JA Firma ECO-DECOR na Spojenej škole vo Svidníku 
usporiadala 8. februára 2019 už 10. ročník študentského plesu, 
ktorý sa teší veľkej obľube. 

Konal sa jubilejný 10. ročník študentského plesu na Spojenej škole 

  Na príprave sa podieľalo 14 žiakov 3. ročníka obchodnej akadémie, 
ktorí sú zapojení v programe Aplikovanej ekonómie, pod záštitou 
neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko. V rámci 
svojej podnikateľskej činnosti vyrábajú ekologicky dekoratívne 
predmety, šumivé bomby do kúpeľa, štýlové tričká, pečený ovocný 
čaj a záložky do kníh. Organizujú spoločenské a charitatívne 
akcie. 
  Ples slávnostným príhovorom otvorila riaditeľka školy Mária 
Makutová a 135 mladých ľudí sa pustilo do zábavy a tanca. O 
hudbu sa postarala hudobná skupina MEDIAL. Celý večer sa niesol 
v znamení tanca, dobrého jedla, kultúrneho programu a skvelej 
zábavy. Vyvrcholením plesu bolo žrebovanie tomboly,  do ktorej žiaci 
získali viac ako 100 cien.  Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, 

priateľom a partnerom Spojenej školy vo Svidníku, ktorí podporili mladých ľudí 
a prispeli k slávnostnej atmosfére študentského plesu. Krásne spomienky na 
študentský ples ešte dlho ostanú v našich srdciach!                 Jana Drábová 

inzercia 
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  Študenti druhého ročníka Gymnázia duklianskych hrdinov vo 
Svidníku, sa v rámci mikroprojektu „Szlakiem karpackich ziół 
w poszukiwaniu rośliny telekia speciosa“ zúčastnili už dvoch 
akcií. 

Gymnazisti sa zúčastnili kulinárskych dielní 

  V rámci prvej aktivity, ktorá sa uskutočnila v novembri, študenti strednej 
školy v Rzeszowe spolu s nami navštívili Prírodovednú expozíciu Šarišského 
múzea v Bardejove, kde sme si oprášili naše vedomosti. Potom už bolo 
pre nás naozaj hračkou hľadať rastlinku v prírode. Večer sme si vybudovali 
nové priateľstvá a lepšie sa spoznávali v Penzióne Medveď, kde sme boli 
ubytovaní. No a teraz, 7. februára sme vycestovali my za nimi. Pozvali nás 
do nádherného Hotela Blue Diamond Active SPA****, kde sme sa spoločne 
zúčastnili kulinárskych dielní. Dvojica špičkových šéfkuchárov Patryk Mach 
a Przemysław Żurek nám predstavili ľahké a rýchle recepty, ktorých hlavnou 
ingredienciou boli rôzne bylinky či kvety. 
  Tieto recepty sme potom pod ich vedením pripravovali a, samozrejme, 
aj ochutnávali. Tento náš kulinársky zážitok sme zakončili vynikajúcim 
štvorchodovým obedom v hotelovej reštaurácii. Domov sme sa vracali 
obohatení o nové a zdravé recepty a s plnými bruchami. S našimi poľskými 
kamarátmi sme sa však ešte nerozlúčili úplne, pretože nás ešte čakajú 
kozmetické dielne, či dvojdňová návšteva ich krásneho mesta. 
  Touto cestou by sme sa chceli poďakovať nášmu pánovi riaditeľovi Jánovi 
Rodákovi a pani profesorkám za to, že nám umožňujú využívať vedomosti, 
ktoré na našej úžasnej škole získavame aj v reálnom živote. Hodiny biológie, 
chémie, či jazykov sa nám veľmi zišli. Ďakujeme Vám. 

Študenti 2. ročníka GDH

  Každoročne na začiatku druhého polroka otvárame brány 
našej školy všetkým deviatakom a inak tomu nebolo ani tento 
rok. Študenti si pod vedením profesorov pripravili zaujímavé 
aktivity a názorne im predviedli ako prebieha vyučovanie na 
našej škole. 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA GYMNÁZIU

  V učebni fyziky boli pripravené ukážky Lego robotov, na ktorých si všetci 
mohli otestovať ako funguje fyzika v praxi. Ukázali sme im merací systém 
Vernier, ktorý používame na meranie rôznych veličín, ako je napr. teplota, 
tlak, magnetické pole a pod. Taktiež si deviataci mohli vyskúšať resuscitáciu 
a umelé dýchanie na fi guríne. 
  V jazykovej učebni sa mohli deviataci otestovať v jazykovom kvíze a doplniť 
text piesne „All about you“, ktorú si následne všetci spolu zaspievali. Cestou do 
chemického laboratória sme im ukázali aj našu vynovenú knižnicu a učebňu 
geografi e. V laboratóriu naši maturanti predviedli rôzne chemické pokusy, 
napr. meranie pH pomocou vývaru z červenej kapusty, horenie sodíka vo vode 
s pomocou fenolftaleínu, horenie roztoku alkalických kovov a pod. V učebni 
informatiky si mohli deviataci vyskúšať programovanie robotov. 
  Naši žiaci im ukázali, ako prebiehajú hodiny informatiky a aké webové 
stránky tvoria na programovaní. Nakoniec sa všetkým v klubovni prihovoril 

pán riaditeľ, ktorý budúcim spolužiakom porozprával o štúdiu na našej škole 
a o prijímacom konaní. Študentský život a akcie organizované ŽŠR predstavil 
predseda Žiackej školskej rady Adam Jankanič. 
  Dúfame, že sa všetkým deviatakom deň na našej škole páčil a že sa s 
mnohými z nich stretneme v septembri!

 (gdh)

  Tak ako v každej škole a sociálnom zariadení v tomto období prebiehajú 
karnevaly a plesy, nebolo tomu ináč aj v našej SŠ základnej škole a sociálnom 
zariadení „Náš Dom“. 
  V štýle „pyžamovej párty“ sme 
zažili mnoho srandy. Veď už len 
pohľad na nás samotných bol 
smiešny. Super koláče, ktoré 
boli súčasťou pohostenia a 
ktoré u nás nikdy nechýbajú pri 
kultúrno-spoločenských akciách 
nám zabezpeč i lo vedenie 
školy. 
  Onedlho nato, pri príležitosti 
sv ia t ku  za ľúbených ,  bo l 
valentínsky deň s nádychom 
témy: týždeň manželstva prežitý 
originálne. Svadba so všetkým 
čo k tomu patrí: oblečenie, 
odobierka, čepčenie, zberanie 
na tanier, hostina, redový tanec. 
Na tanier sa vyzbieralo 70 eur a 
nejaké čokoládové peniaze. Malé štartovné sa veru mladým zíde. 
Aj keď všetko prebehlo symbolicky, radosť však symbolická nebola, bola 
skutočná! Ďakujeme si navzájom a tešíme sa z každého dňa. Potešte 
s nami! Pokiaľ poznáte vo svojom okolí alebo máte doma mentálne či 
telesne postihnutého človeka, odporučte ho medzi „svojich“. Nech neostáva 
v domácom prostredí a môže sa realizovať na svojej úrovni bez pocitu 
menejcennosti , príp. výsmechu.       

 Pracovníci DSS a SŠ ZŠ

Láska má veľa podôb

Spravodajstvo
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  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku pozýva 
občanov  na vyšetrenie do poradne zdravia, ktorej činnosť  je zameraná na 
odborné poradenstvo v oblasti prevencie srdcovo-cievnych ochorení, cukrovky, 
príp. redukcie hmotnosti.

Urobte niečo pre svoje zdravie!
  Poradňu zdravia môžu navštíviť ľudia všetkých vekových kategórií, ktorí sa 
aktívne zaujímajú o svoj zdravotný stav. Zvyčajne sa však u nich neprejavujú 
žiadne zdravotné ťažkosti, teda pre návštevu praktického lekára zdanlivo 
nemajú dôvod. V tomto prípade vyšetrenie slúži na odhalenie skrytých 
rizikových faktorov civilizačných ochorení. Pre vyšetrenie v poradni zdravia 
nepotrebuje klient odporučenie obvodného lekára ani špecialistu. Vyšetrenie 
je bezplatné a nie je spojené s predajom žiadnych doplnkov výživy.

Bude pre Vás pripravené:
- Stanovenie biochemických parametrov
- Vyšetrenie celkového cholesterolu, HDL - (dobrého) cholesterolu, triglyceridov 
(tukov) a glukózy (cukru) v krvi. Vyšetrenie sa robí z krvi odobratej nalačno z 
prsta klienta a výsledky sú k dispozícii na počkanie. Celé vyšetrenie trvá cca 
15-25 minút, v závislosti od rozsahu poradenstva.
- Meranie krvného tlaku a pulzu, čo je dôležité pre rozpoznanie prípadnej 
doteraz nezistenej hypertenzie alebo pre zhodnotenie účinnosti liečby 
u hypertonikov. V rámci poradenstva je klient informovaný o zásadách 
správneho monitorovania krvného tlaku v domácich podmienkach, ako 
aj režimových opatreniach vedúcich k zníženiu vysokého krvného tlaku.                                                                                                                                           
- Stanovenie somatometrických parametrov
- Index telesnej hmotnosti (BMI) a obvod pása a pomer pás/boky (WHR) 
-  zhodnotenie hmotnosti a rozloženia tukov v tele, ako aj analýza stavby tela 
(podiel tukov, svalov, stanovenie bazálneho metabolizmu).
- Poradenstvo v oblasti redukcie hmotnosti v zmysle úpravy stravovacích 
návykov, skladby stravy, ako aj odporučení optimálnej efektívnej pohybovej 
aktivity v závislosti od kondície a zdravotného stavu jednotlivca.
  Na základe získaných výsledkov je klientovi poskytnuté individuálne odborné 
poradenstvo a zdravotno-výchovné materiály zamerané na zmenu životného 
štýlu.
  Výhodou  vyšetrenia  v  poradni  zdravia  je  časový faktor - klient  sa  objedná  
na  presný  termín (deň a hodina), čo uvítajú predovšetkým zamestnaní jedinci.                                                                                                                                         
   Záujemcovia o vyšetrenie, ktorí užívajú lieky na vysoký krvný tlak, srdce 
alebo štítnu žľazu ich musia pred vyšetrením užiť a zapiť čistou vodou!
  Viac informácií získate na telefónnom čísle 054/788 00 26, e-mail: sk.pczvpz@
uvzsr.sk alebo na adrese: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, oddelenie 
epidemiológie, podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Sovietskych hrdinov 79, 
089 01 Svidník.  

Pozvánka do Poradne zdravia Kto daroval krv?    
  V stredu 20. februára 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie 
svidníckej nemocnice v rámci Valentínskej kvapky krvi darovať krv 42 
bezpríspevkových darcov: 
  Adam Hreha (prvodarca), Ondrej Slivka  (37), Gabriela Kaliňaková (5), 
Michal Mihaľ (90), Jaroslav Sasarák (30), Milan Jakubčo (82), Marián Čurilla 
(4), Marta Slivková (21), Vasil Lakata (2), Maroš Červeňák (47), Branislav 
Kasarda (9), Viliam Podolák (10), Ondrej Bobák (17), Radoslav Šafranko (28), 
Viliam Polaček (16), Ladislav Gajdoš (51), Adam Rokyta (7), Ivana Capková 
(8), Jozef Capko (7), Jozef Špirňák (59), Jozef Sabo (6), Peter Homza (56), 
Ivana Kurillová (11), Ľudovít Korekáč (53), Martin Krajkovič (50), Marian 
Cerula (96), Milan Varjan (21), Miriam Jackaninová (prvodarca), Ján Sabol 
(30), Jakub Gajdoš (2), Ľudmila Gajdošová (7), Zlata Elznerová (15), Jana 
Komišaková (8), Jozef Smoliga (5), Michaela Škurlová (19), Peter Juško (74), 
Július Bunda (30), David Demjan (15), Šimon Berežný (12), Marek Čorba (14), 
Katarína Mikulová (4), Kamil Vatraľ (3). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

  Riaditeľky materských škôl v meste Svidník po dohode so zriaďovateľom 
na základe zákona Ministerstva školstva SR č. 245/2008 Z.z., o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujú 
verejnosti, že Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 
Materských škôl v meste Svidník na školský rok 2019/2020 môžu rodičia 
podať v čase od  2. do 31. mája 2019.
  Žiadosť o prijatie do materskej školy si môžu rodičia vyzdvihnúť osobne u 
riaditeliek  materských škôl, alebo  stiahnuť z webových stránok.                           
Forma a priebeh zápisu:
- zápisu sa zúčastní rodič (zákonný zástupca), prípadne rodič s dieťaťom v 
termíne od 2. do 31. mája 2019
Podmienky prijatia
Do materskej školy sa prijímajú: 
- prednostne deti, ktoré k 1. septembru 2019 dovŕšili 5 rokov, 
- prednostne deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s 
dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
- deti, ktoré k 1. septembru 2019 dovŕšili 3 roky,
- do materskej školy sa prijímajú deti od troch do šiestich rokov veku, výnimočne 
aj deti od dvoch rokov veku, ktoré majú zvládnuté základné hygienické návyky 
a samoobslužné činnosti (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje 
lyžicou, napije z pohára, použije WC, oblečie základné časti odevu) tieto deti 
budú prijaté, len ak nebude naplnená kapacita školy.

Anna Kurčková, riaditeľka MŠ gen. Svobodu
Viera Haľková, riaditeľa MŠ Ľ. Štúra

Ľuboslava Binderová, riaditeľka MŠ 8. mája 

Zápis detí do materských škôl 
na školský rok 2019/2020    
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Svidnícki hokejisti AHK na turnaji FRIENDSHIP CUP UZHGOROD na Ukrajine

   Prešovský samosprávny kraj 
ocení 13. marca najúspešnej-
ších športovcov kraja za rok 
2018. O víťazovi môže roz-
hodnúť aj široká verejnosť, 
a to prostredníctvom online 
hlasovania. 

   Svidnícki amatérski hokejisti 
boli pozvaní na medzinárodný 
hokejový turnaj FRIENDSHIP 
CUP UZHGOROD. Turnaj sa 
konal predminulý víkend 16. 
februára, ktorého sa zúčast-
nili aj nadšenci amatérskeho 
hokeja z Humenného ,Sob-
raniec a domáci Zakarpatské 
medvede. 

   Do 21. ročníka mestskej volejbalovej 
ligy sa prihlásilo päť družstiev. Naj-
menej od začiatku MVL. Zúčastnené 
družstva odohrali prvú časť sezóny 
(hrá sa trojkolovo). Najlepšie si zatiaľ 
počínajú Rusnáci, ktorí vyhrali všetky 
svoje zápasy a vedú tabuľku bez 
straty bodu. Výborné zápasy odohral 
nováčik súťaže Slávia. Friends, ktorý 
je zatiaľ bez bodu, doplatil na zlyhanie 
v koncovkách setov. Minuloročný 
víťaz Dukladestination podľahol spo-
mínaným Rusnákom no namále mal 
aj v zápase s Čierno - Bielou bandou. 
Druhá časť začína po prestávke 

O naj športovca a športový kolektív PSK 
môže  do 5. marca hlasovať aj verejnosť

V ankete „Športovec roka Prešov-
ského samosprávneho kraja 2018“ 
budú už tradične ocenené kategórie 
najúspešnejší športovec PSK, naj-
úspešnejší športovci PSK bez určenia 
poradia, najúspešnejšie kolektívy 
dospelých, najúspešnejšie kolektívy 
mládeže, najúspešnejší študenti 
stredných škôl či najúspešnejšia 
stredná škola. Víťazov vyberie od-
borná porota.
O víťazovi však môže rozhodnúť aj 
široká verejnosť prostredníctvom 
internetového hlasovania. Celkovo si 
môže vybrať spomedzi 47 nominova-
ných jednotlivcov a 25 kolektívov. O 

hlas verejnosti sa uchádzajú športov-
ci, ktorí boli vlani úspešní v hádzanej, 
hokeji, volejbale, atletike, kickboxe, 
silovom trojboji, ale aj canicrosse, 
behu do schodov, hasičskom športe, 
sánkovaní, biliarde, psích záprahoch, 
curlingu, športovej streľbe či taneč-
nom a mažoretkovom športe. 
Medzi nominovanými sú aj viaceré 
úspešné družstvá, ako hádzanári 
Tatrana Prešov, volejbalisti Slávie 
Svidník či hokejisti HK Poprad a mno-
hé ďalšie kolektívy. Verejnosť môže 
za svojho favorita hlasovať do 5. 
marca. Všetky nominácie i podmienky 
hlasovania sú zverejnené na webovej 
stránke kraja www.vucpo.sk. 
Najlepších jednotlivcov a kolektívy, 
ktorí dosiahli významné úspechy, 
vyberie komisia na základe určených 
kritérií. Komisia pozostáva z aktív-
nych športových novinárov, zástupcov 
PSK i Krajského športového centra 
v Prešove. 
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 
ankety „Športovec roka Prešovského 

samosprávneho kraja 2018“ sa usku-
toční 13. marca 2019 v Historickej 
budove Divadla Jonáša Záborského 
v Prešove už po šestnásty krát. 

Lea Heilová, 
Oddelenie komunikácie 

a propagácie Úradu PSK

27.2.2019.
Doterajšie výsledky:

   1. kolo: Slávia - Čierno-Biela banda 
0:3 (15:25; 23:25; 19:25), Rusnáci - 
Friends 3:0 (25:23; 26:24; 25:20), 2. 
kolo: Rusnáci - Čierno-Biela banda 
3:1 (25:14; 31:29; 16:25; 25:21), 
Dukladestination - Friends 3:0 (25:17; 
25:23; 25:21), 3. kolo: Friends - Slávia 
0:3 (19:25; 22:25; 16:25), Duklades-
tination - Rusnáci 0:3 (22:25; 18:25; 
20:25), 4. kolo: Slávia - Rusnáci 0:3 
(20:25; 23:25; 22:25), Čierno-Biela 
banda - Dukladestination 2:3 (28:26; 
30:32; 17:25; 25:14; 16:18), 5. kolo: 

Slávia - Dukladestination 0:3 (16:25; 
18:25; 15:25), Čierno-Biela banda 
- Friends 3:1 (23:22; 28:26; 25:20; 
25:17).

TABUĽKA
1. Rusnáci  4 4 0 12:  1 12
2. Dukladestination  4 3 1   9:  2   8
3. Čierno-Biela banda  4 2 2   8:  8   7
4. Slávia  4 1 3   3:  9   3
5. Friends  4 0 4   1:12   0

Rozpis ll. časti MVL
   6. kolo - 27.2.2019: 17:30 Slávia 
- Čierno-Biela banda, 18:45 Rusnáci - 
Friends, Dukladestination - voľno, 
   7. kolo - 6.3.2019: 17:30 Rusnáci - 
Čierno-Biela banda, 18:45 Duklades-
tination - Friends, Slávia - voľno, 
   8. kolo - 13.3.2019: 17:30 Friends - 
Slávia, 18:45 Dukladestination - Rus-
náci, Čierno-Biela banda - voľno, 
   9. kolo - 20.3.2019: 17:30 Slávia 
- Rusnáci, 18:45 Čierno-Biela banda - 
Dukladestination, Friends - voľno, 
   10. kolo - 27.3.2019: 17:30 Slávia - 
Dukladestination, 18:45 Čierno-Biela 
banda - Friends, Rusnáci - voľno. 

CVČ  Svidník

Mestská liga vo Svidníku pokračuje druhou častou 

  Účastníci turnaja boli srdečne pri-
vítaní predstaviteľmi mesta Užhorod 
a Zakarpatskej hokejovej federácie. 
Hokejistom Svidníka sa na turnaji v 
oklieštenej zostave veľmi nedarilo a 
po dvoch prehrách a jednej výhre ob-
sadili tretie miesto. Cenu jednotlivcov 
- najlepší útočník turnaja - získal hráč 
AHK Svidník Peter Bochnovič. Celý 
turnaj sa odohrával vo veľmi srdečnej 
a priateľskej atmosfére a bol veľmi 
dobre zorganizovaný, za čo patrí orga-
nizátorom veľké poďakovanie.
   Výsledky: AHK Svidník - AHK HK 
Sobrance 4:0, AHK - HK JARKOP 
Humenné 1:5, AHK - Zakarpatské 
medvede 5:8.
   Zostava AHK Svidník: Stanislav 
Skirka, Peter Bochnovič, Rasťo Si-
vulič, Štefan Kotulič, Marek Vanát, 
Ján Micenko, Ivor Kundrik, brankár: 
Jakub Plaskoň.
   Poradie: 1. Zakarpatské medvede 
Užhorod, 2. HK JARKOP Humenné, 3. 
AHK Svidník, 4. HK Sobrance.  (pm)
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EXTRALIGA MUŽOV / VKM STARÁ ĽUBOVŇA - TJ SLÁVIA SVIDNÍK 0:3 (-12, -20, -18)
   Po prestávke, ktorá bola vyplne-
ná fi nálovým turnajom o Sloven-
ský pohár, pokračovala v uplynulú 
sobotu nadstavba Edymax extrali-
gy mužov zápasmi 4. kola. 

III. LIGA
   Áčko Centrálu Svidník, ktoré je momentálne lídrom súťa-
že, nastúpilo proti druhému družstvu súťaže. Svidníčania 
aj v tomto stretnutí potvrdili, že ich postavenie v tabuľke 
nie je náhodné. Úvodné štvorhry zvládol lepšie Svidník. 
Lužančania znížili prvým zápasom v prvej sérii dvojhier, 
ale Centrál v ďalších troch víťazných  zápasoch v rade 
zvýšil svoje vedenie na 5:1.Tento náskok si udržiavali až 
do konca stretnutia.   

JMC Lužany pri Topli A - 
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník A 7:11

Krajské súťaže družstiev / III. a IV. LIGA

Medziokresná súťaž družstiev
   Už  iba dve kolá chýbajú do skončenia stolnotenisovej ligy, v 
ktorej Lužany C sú už istými víťazmi. U zostávajúcich deviatich 
družstvách sa poradie ešte môže meniť. Najväčší boj je o me-
dailové umiestnenie, kde v hre sú ešte štyri družstvá. 

Výsledky 16. kola: 
GS Vyšný Hrabovec - 

JMC Lužany pri Topli C 2:16
B.: Bunda 1,5;  V. Medvec 0,5 - Lukáč 
4,5; Cigán, Maroš Michalko po 4; 
Tomko 3,5.

ŠŠK Centrál Svidník C - 
ŠM TJ Staškovce 11:7

B.: J. Kosár 4,5; Kurečko 3; Ľ. Kosár 
2,5; Kostelník 1 - Gojdič 3; Hrušč 2,5; 
Kočiš 1,5.

STMK Stropkov B - 
JMC Lužany pri Topli D 14:4

B.: J. Bedruň 4,5; B. Bedruň, Tirer po 
3,5; Polivčák 2,5 - Rozkoš 3; Vavrek 1. 

STOP Stropkov - 

TJ Radoma 12:6
B.: Pašeň, Šafranko po 3,5; Mulik 3; 
M. Harvilko 2 - Hrušč 4,5; Pavlišin 1; 
Juhás 0,5.

ŠŠK Centrál Svidník D - 
STO Brusnica 10:8

B.: Štefanco 3; Mikuš, Miňo po 2,5; 
Antoš 2 - M. Antoš 2,5; Fečko, J. Antoš 
po 2; Ľ. Antoš 1,5. 

TABUĽKA
1. Lužany C  16 14 1 1 208:  80  45
2. Staškovce  16 11 1 4 172:116  39
3. Brusnica  16 10 2 4 170:118  38
4. Centrál C  16 10 2 4 164:124  38

5. Stropkov B  16  9 1   6 167:121  35
6. Stropkov A  16  4 6   4 133:155  32
7. Centrál D  16  5 0 11 129:159  26
8. Hrabovec  16  4 0 12   99:189  24
9. Radoma  16  3 0 13 104:184  22
10. Lužany D  16  2 1 13   94:194  21
   V 17. kole v piatok 22.2.2019 o 18. 
hodine sa stretnú: 
   STMK Stropkov B - GS Vyšný Hra-
bovec; JMC Lužany pri Topli D - ŠŠK 
Centrál Svidník C; TJ Radoma - JMC 
Lužany pri Topli C; ŠM TJ Staškovce - 
ŠŠK Centrál Svidník D; STO Brusnica 
- STOP Stropkov.                            (ku)

B.: Kravec, Daňko, Stolárik po 2; E. Tomko 1 - Stadtherr, 
Magdziak po 4,5; Vodila 1,5; Kurej 0,5.

IV. LIGA
   Béčko Centrálu nastúpilo proti lužanskému Béčku znova 
aj s treťoligovou posilou a opäť sa to prejavilo na konečnom 
výsledku v prospech Svidníčanov. Tí sa týmto víťazstvom 
posunuli o stupienok vyššie práve pred Lužany.

JMC Lužany pri Topli B - 
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník B 5:13

B.: Lukáč 3; Maroš Michalko, Ľ. Tomko po 1 - Močilenko, 
Nemec, Kurej po 3,5; Gonos 2,5.                               (ku) 

   Dvomi prehrami vstúpili 
do odvetnej časti slovenskej 
hokejbalovej extraligy mužov  
hráči HbK Lion Svidník.

   V skupine o 5.-10. miesto vyhrala Myjava 
vo Zvolene 3:1 a favorizovaný Svidník 
zvíťazil na palubovke poslednej Starej 

Ľubovne, ktorá je stále bez víťazstva a 
bodu, 3:0. 
   Svidníčania pricestovali do Starej 
Ľubovne ako jednoznační favoriti, ktorí 
mieria do najlepšej štvorky extraligy. 
Ľubovňania majú úplne odlišné starosti, 
a to pozháňať dostatočný počet hráčov, 
z ktorých väčšina študuje alebo pracuje 
mimo mesta, aby mohli odohrať zápas. 
Svidník potvrdil úlohu favorita, bol jedno-

značne lepším tímom a zaslúžene v Starej 
Ľubovni zvíťazil.
   Zostava Svidníka: J. Hriňák, Ščerba, 
Majcher, Pietrzak, Ciupa, Matušovský, 
libero S. Paňko (Marjov, Oleárnik, Marko-
vič, Šellong ). 
   Tréner Svidníčanov Peter Tholt po víťaz-
nom zápase povedal: „Boli sme v tomto 
zápase favorit, v Slovenskom pohári 
sme boli neúspešní hlavne na servise 

a na prihrávke, takže v tomto sme sa 
chceli zlepšiť, ale to sa nám nepodarilo. 
Znova to bolo to isté, čo v sobotu. Čiže 
tam máme určite veľké rezervy, potre-
bujeme sa určite zlepšiť, máme na to 
nejaké tri týždne do play off.“ 
   V najbližšiu sobotu 2. marca sa volejba-
listi Svidníka predstavia v Trenčíne a o deň 
neskôr, teda v nedeľu 3. marca v Myjave.                                                                                                                                          
                                                       (svf, pn)

   Klub slovenských turistov Doliny 
a Hory Svidník za podpory mesta 
Svidník pozýva organizovaných aj 
neorganizovaných milovníkov turisti-
ky na 4. ročník akcie Zimný prechod 
cez Nízky Beskýd, ktorá sa uskutoční 
v sobotu 2. marca 2019. 
   Odporúčaná trasa: okolím obce 
Driečna, Driečna - Czeremcha - 
Driečna (cca 20km). Nástup na trasu 
2. marca 2019 o 9.00 hod. na konci 
obce Driečna. Bližšie informácie 
poskytne  Andrej Slivka, mobil: 0905 
398 544. Poznámka: Akcia sa usku-
toční len za vyhovujúcich snehových 
podmienok a pri prihlásení účastníkov 
do 28.2.2019, je potrebný úradný 
dokument, trasa povedie štátnou hra-
nicou, mimo územia SR, stravovanie 
z vlastných zásob, k dispozícii ohnis-
ko, každý účastník sa zúčastňuje na 
vlastné nebezpečenstvo, ukončenie 
akcie 2. marca 2019.                (as)

Pozvánka pre turistov

   Najprv sa v sobotu predstavili vo 
Vrútkach, kde prehrali tesne 1:2. 
Po prvej tretine bol stav stretnutia 
vyrovnaný 1:1, v druhej gól nepadol, 
no a v tej tretej sa šťastena priklonila 
na stranu domácich, ktorým sa po-
darilo pridať druhý a tým aj víťazný 
gól zápasu.  

HbK Kometa Vrútky - 
HbK Lion Svidník 2:1 

(1:1,0:0,1:0)
Gól:  Oščipovský.
   Hneď na druhý deň, teda v nedeľu 
24. februára sa svidnícki hokejbalisti 
predstavili v domácej GMT projekt 
Aréne a súperom im boli hráči LG 
Slovmatic Bratislava. Po prvej tretine 
Svidníčania viedli 1:0 zásluhou Ha-
bovčíka, no ako sa neskôr ukázalo, 
bol to ich prvý, ale i posledný gólový 
zápis v tomto zápase. V druhej tretine 

HOKEJBALHOKEJBAL Na úvod jarnej časti dve prehry
sa totiž hostia z Bratislavy dvomi gól-
mi dostali do vedenie a v záverečnej 
tretine svoj triumf vo Svidníku zavŕšili 
tretím gólom. 

Lion Svidník - 
LG Slovmatic Bratislava 1:3 

(1:0, 0:2, 0:1) 
Gól: Habovčík. 
Zostava Svidníka: Vachna, Cmar, 
Martin Džupina, Barna, Štefkovič, 
Štefan, Balogáč, Pankuch, Vook, Lúč, 
Gulik, Raschman, Habovčík, Stani-
slav, Oščipovský, Antal.             (pn)

   Ako píšeme aj na inom mieste dnešných 
novín, do Svidníka minulý týždeň zavítal vi-
ceprezident Slovenského futbalového zväzu 
Richard Harvilla (vpravo, na fotografi i s mest-
ským poslancom a prezident 1. FK Svidník 
Adriáno Labunom). Vystúpil pred svidníckym 
mestským poslaneckým zborom a vedenie 
mesta, poslankyňu a poslancov nabádal k 
tomu, aby sa priklonili k výstavbe futbalového 

Viceprezident SFZ vo Svidníku Viceprezident SFZ vo Svidníku 
ihriska s umelou trávou vo Svidníku. 
Ako však konštatujeme aj na inom 
mieste, mesto Svidník s výstavbou 
tohto ihriska počíta, no problémom je 
nielen lokalita heliodromu, ale i ďalšie 
aspekty. Financie od SFZ a PSK sú 
garantované, rovnako mesto počíta aj 
s vlastným fi nancovaním s úveru, no 
aj tento problém spolu s ďalšími chce 
primátorka Marcela Ivančová do-
podrobna rozobrať na samostatnom, 
mimoriadnom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva vo Svidníku, ktoré by 
malo byť v blízkej dobe.             (ps)
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o d  2 5 .  f e b r u á r a  2 01 9LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

Sväté omše, liturgie a zhromaždenia

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

s fi nančnou podporou Fondu na podporu umenia

LEKÁRNE 
25. februára: Lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
26. februára: Lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
27. februára: Lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA 
                     (MUDr. Pribulu 149; MUDr. Jánošík)
28. februára: Lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
1. marca: Lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
2. marca: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
3. marca: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA: 2. a 3. marca: MUDr. Štefanovičová - Akad. Pavlova 
323 v Stropkove. Kontakt: 054/749 12 28. 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.

KUREISHI, Hanif: Budha z predmestia. 
Bratislava, Premedia 2017. 340 s. 
  Karim žije so svojim indickým otcom a 
anglickou matkou na londýnskom predmestí. 
Roky jeho dospievania zmení otcova premena 
zo sivého úradníka na „ budhu z predmestia“, 
ktorý si opantá skupinu ľudí veriacich, že jeho 
východná múdrosť nie je len zásterka, ako sa 
vymaniť z nudného života. Veľkú úlohu zohráva 
aj otcova nová známosť, krásna a ambiciózna 
Eva a ďalší ľudia, prichádzajúci do Karimovho 
života zo starého indického aj nového britského 
prostredia. Nastávajú roky plné dramatických 
zmien, sexuálnych eskapád, ale aj politických 
a spoločenských zmien.

DOMINO, Antoine (Fats) (26.2.1928-24.10.2017)
  Americký rockový hudobník. Narodil sa 26. februára 1928 v New Orleanse 
v Louisiane. V 50. rokoch prevzalo do svojho repertoáru veľa hviezd piesne, 
ktoré zložil práve Domino. Prvý singel The Fat Man sa veľmi dobre predával a 
bol základom jeho popularity. Ako rytmický nástroj používal klavír a redukoval 
saxofóny natoľko, že slúžili len ako výplň páuz. Svojím škrípavým hlasom 
naspieval v polovici 50. rokov celý rad klasických rock and rollových skladieb 
(Blueberry Hill, I´m Walkin´ a My Girl Josephine). V 60. rokoch sa stiahol do 
úzadia, avšak už koncom desaťročia zažil veľký návrat (Fats Is Back). Podnikol 
viacero turné po Európe, zožal úspechy v podobe živých nahrávok, ktoré sa 
veľmi dobre predávali. Koncom 80. rokov vystupoval čoraz menej. Zomrel 
24. októbra 2017 v Harvey. 

BIEBL, Konstantin (26.2.1898-12.11.1951)
  Český básnik. Narodil sa v Slavětíne, okres Louny. Maturitu zložil ako vojak 
Rakúskej armády v Prahe. Bojoval v prvej svetovej vojne, na balkánskom fronte 
bol zajatý a odsúdený na trest smrti. Poprave unikol útekom zo zajatia. Po roku 
1918 študoval na lekárskej fakulte, ale povolanie lekára nevykonával, úplne sa 
venoval básnickej tvorbe. Prvé básne uverejňoval v študentskom časopise Cíl. 
Ďalšia tvorba odráža jeho zážitky z vojny, následkom ktorej trpel depresiami. 
Na tvorbu Biebla malo vplyv aj priateľstvo s J. Wolkrom a cestovanie, ktoré bolo 
jeho koníčkom. Medzi jeho diela patria Zloději z Bagdádu, Cesta k lidem. Jeho 
tvorba je silno protivojnová, objavujú sa aj medicínske témy báseň Pitevna. 
Bieblov literárny vývoj začal v proletárskej poézii, potom sa cez surrealizmus 
a poetizmus dostal až k sociálnej poézii. 

Na americkom veľvyslanectve:
- Tak vy chcete do Ameriky. 
A máte na to nejaký dôvod?

- Isteže. Na budúci mesiac sa mám ženiť.
- V Amerike?

- Nie, v Poprade. 

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

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

Gréckokatolícky chrám Svidník - mesto
 Pondelok: 6.10 hod.: moleben k bl. M.D. Trčkovi, 6.30 hod.: * Vladislav, 17.00 
hod.. Stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na prijatie sviatosti zmierenia 
a eucharistie, 17.30 hod.: * Milan, Martin, Zuzana, 18.15 hod.: moleben k 
bl. M.D. Trčkovi, Utorok: 6.00 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † 
Helena, Demeter, 17.30 hod.: † Ján, Hana, Belo, Mária, † Miroslav týždňová, 
18.15 hod.: 7. katechéza neokat. cesty, Streda: 6.30 hod.: † Helena, Ján, Anna, 
Ján, 7.15 hod.: 3. čas, 17.30 hod.: * Paraska, 18.15 hod.: Večerné modlitby, 
Štvrtok: 6.30 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † za duše v očistci, 
16.45 hod.: Ruženec za závislých, 17.30 hod.: † Jozef,  † Ján týždňová, 18.15 
hod.: eucharistická pobožnosť s modlitbami za uzdravenie, Prvý piatok: 6.30 
hod.. † za duše v očistci, 7.15 hod.: moleben k bs so zasvätením, 17.00 hod.:  
moleben k bs so zasvätením, 17.30 hod.: * členov arcibratstva, 18.15 hod.: 8. 
katechéza neokat. cesty, Fatimská sobota: 7.00 hod.: sv. ruženec + moleben 
k pb so zasvätením, 8.00 hod.: * Jana, 14.00 hod.: eRko stretko deti, 16.30 
hod.: neo liturgia, Syropôstna nedeľa, hlas. 8, 7.00 hod.: Svätý ruženec a 1. 
čas, 8.00 hod.:  * Za farské spoločenstvo  sl., 9.15 hod.: Czš * Dominik, 10.30 
hod.: * Táňa s rodinou. csl., 14.30 hod.: večiereň + korunka k bm, 17.30 hod.: 
* Slavomír, Tatiana, Boris sl. 

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná  
  Pondelok o 17.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Martina, Utorok 
o 17.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu s rod., Streda o 
17.00 hod.: + Peter, Miroslav, Mária, Štvrtok o 7.00 hod.: + Jozef, Jozef, Anna, 
Piatok o 17.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre členov Arcibratstva 
sv. ruženca, Sobota o 7.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu s 
rod., Nedeľa o 9.00 hod.: Za farnosť. 

Sála Kráľovstva Jehovových svedkov 
  Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konaj na Festivalovej ulici 
2042 vo Svidníku takto: Štvrtok 28. februára o 18.00 hod.: Náš kresťanský 
život a služba: - Rimanom 9-11 kap., - Podobenstvo o olivovníku, - Rimanom 
9:21-23 - Prečo by sme sa mali dať tvarovať nášmu Veľkému Hrnčiarovi, 
Jehovovi?, - Čo som sa z čítania Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?, 
o 19. hodine: Zborové štúdium Biblie: Hľa, lev z kmeňa Júdu, Nedeľa 3. 
marca 9.30 hod.: Verejná biblická prednáška: Čo sa dosahuje pomocou 
uzdravovania národov.       
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VŠETKO NAJHORŠIE 2
Piatok 1. marca o 19. hodine 

  Môže by ť  n iečo horš ie 
než opakovane prežívaný 
narodeninový deň, na ktorého 
konci vás niekto zabije? Môže! 
Napríklad to, že túto nočnú 
moru porazíte, potom nejaký čas 
spokojne žijete a naraz bum, ona 
sa vráti. Hororoví špecialisti z 
Blumhouse natočili pokr
Réžia: Christopher Landon  •  
Scenár: Christopher Landon, Scott Lobdell  •  Hrajú: Jessica Rothe, Israel 
Broussard, Ruby Modine, Charles Aitken, Laura Clifton  •  Kamera: Toby Oliver  
•  Hudba: Bear McCreary
  Vysokoškoláčka Tree bývala strašná mrcha, dokiaľ ju osud nepotrestal tým, 
že ju nútilopakovane prežívať rovnaký deň, na ktorého konci ju brutálne zabije 
chlap v maskemaskota jej univerzity. Každodenné krvi prelievanie skončilo 
až vo chvíli, keď Tree odhalila identitu páchateľa (spolubývajúcej Lori, ktorá 
ju už nedokázala vystáť) a poslala ho na večnosť. Medzitým sa z mrchy 
stala priateľská bytosť verne milujúca spolužiaka Cartera, ktorý jej v boji proti 
vraždiacej časové slučke pomáhal. Žili by spolu asi šťastne až do smrti, keby 
nedošlo k sérii nešťastných príhod, končiacich tým, že sa Tree opäť prebudí 
v deň svojich narodenín, pár šťastných prežitých týždňov sa rozpustilo ako 
para nad hrncom a jedinou istotou, ktorú Tree má, je smrť, ktorá na ňu večer 
čaká. Ponúka sa jednoduché riešenie - skočiť za Lori, vyškrtnúť ju zo života 
a vrátiť ten svoj do normálu. Keď však Tree Lori nájde, je jej spolubývajúca 

ČO PREMIETA KINO DUKLA? mŕtva. Niečo sa zmenilo… V snahe vrátiť všetko do normálu príde Tree veľmi 
skoro na to, že existujú aj horšie veci ako každodenné umieranie.

 Horor, komédia, 100 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 €    
***

OSTRÝM NOŽOM
Sobota 2. marca o 19. hodine 

  Každá generácia má svoju obeť
Hrajú: Roman Luknár, Ela Lehotská, Miroslav Krobot, Marián Mitaš, David 
Hartl, Táňa Radeva, Jana Oľhová  •  Scenár: Jakub Medvecký, Teodor Kuhn  
•  Réžia: Teodor Kuhn  • Kamera: Denisa Buranová  •  Strih: Pavel Hrdlička
  Ľudovítovi zavraždili neonacisti jediného syna. Kvôli nefunkčnému 
súdnemu systému sú však tí istí páchatelia prepustení na slobodu a Ľudo sa 
všetkými silami snaží 
dosiahnuť ich opätovné 
zadržanie. Bojuje s 
apatickou políciou, 
o p o r t u n i s t i c k o u 
sudkyňou, ale aj s 
faktom, že svojho syna 
dostatočne nepoznal 
a nebol mu oporou. 
Čím viac sa sám viní 
za jeho smrť, tým viac 
sa rozpadá jeho vzťah 
s manželkou Zuzanou a dcérou Jankou. A tým úpornejšie sa snaží sám 
zasahovať do vyšetrovania. Keď sa však dozvie, že za synovou smrťou nestál 
náhodný útok extrémistov, ale organizovaná zločinecká skupina, uvedomuje 
si, že stojí proti nepriateľovi nad svoje sily. Pokúsi sa zachrániť aspoň to, čo 
mu ešte ostalo - vlastnú rodinu.

 Dráma, 89 minút, vstupné: 5 €  
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