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  Nepríjemný nález v susednom Stropkove. Keď matka hľadala 
dospelého syna, ani len netušila, čo sa stalo. Až pitva ukázala, 
že muž nezomrel prirodzenou smrťou. Policajti už majú podo-
zrivého.

15-ročný mladík mal v Stropkove dobiť 54-ročného muža

  Mŕtve mužské telo ležalo v izbe za jedným z okien internátu na Kukučínovej 
ulici v Stropkove niekoľko dní. Nález nahlásili v závere predminulého týždňa. 

„Matka našla svojho syna mŕtveho v ubytovni,“ potvrdil riaditeľ Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku Jaroslav Suvák. 
  Podľa dostupných informácií bol 54-ročný muž v stropkovskom internáte 
dlhodobo ubytovaný. Majiteľ internátu sa k prípadu vyjadrovať nechcel, keďže 
nemal bližšie informácie. Obhliadajúci lekár priamo na mieste nevylúčil cudzie 
zavinenie. Pitva potvrdila, že muž zomrel násilnou smrťou. „Z taktických 
dôvodov sa ku spôsobu a okolnostiam, za akých došlo k spáchaniu 
tohto skutku, vyjadrovať nebudeme,“ zareagoval Jaroslav Suvák. Podľa 
našich informácií mal okrem iného aj zlomené rebrá. 
  Na svedomí ho má mať 15-ročný mladík zo Stropkova. „Vyšetrovateľom 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku bolo vznesené 
obvinenie pre zločin zabitia mladistvej osobe,“ potvrdil okresný policajný 
riaditeľ vo Svidníku Jaroslav Suvák a mladík, keď ho v uplynulý utorok pred-
vádzali na svidnícky Okresný súd, na naše otázky, či muža zbil, nereagoval. 
Synovu vinu odmietajú aj rodičia, ktorí syna čakali pred svidníckym súdom. 
„To ešte ani nikto nevie, ako sa to stalo. On má pätnásť rokov. Ani by 
to nedokázal. A on ani rozumný nie je. Je psychicky chorý. Je chorý na 
hlavu,“ tvrdili rodičia. 
  Po dvoch hodinách pojednávania aj za účastí sociálneho kurátora a psycho-
logičky sudkyňa rozhodla, aby mladíka vzali do väzby. Ak mu dokážu vinu, 
za zabitie mu hrozí tri až osem rokov za mrežami. Keďže je mladistvý, trest 
mu môžu znížiť o polovicu.

 (ps) 

  V súvislosti s aktuálnou priaznivou epidemiologickou situáciou 
a na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR sú 
pri dodržaní zásad v Nemocnici Svet zdravia vo Svidníku náv-
števy od štvrtku uplynulého týždňa povolené.  

Vo svidníckej nemocnici povolili návštevy 

Aké zásady pre umožnenie 
návštevy musí verejnosť dodržiavať? 

- pre návštevníkov je povinné vyplnenie dotazníka, ktorý odovzdajú personálu 
pri vstupe na oddelenie,
- zdravotníci zároveň návštevníkom bezkontaktne merajú teplotu a pri vstupe 
do budovy je povinná dezinfekcia rúk, 
- v rovnakom čase je možné povoliť návštevu maximálne dvoch osôb pacien-
ta a v trvaní maximálne 15 minút, aby boli umožnené návštevy aj ostatným 
pacientom,
- pri návšteve vo vnútornom prostredí je povinné nosiť rúško,
- návšteva sa nepovoľuje chorým (respiračné ochorenia alebo teplota), 
podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám v karanténe, 

- návštevy sú možné v nasledovných dňoch a časoch:
pondelok až piatok od 15.00 do 17.00 h,
sobota, nedeľa a sviatky od 14.00 do 16.00 h, 
- počas návštevných hodín dvere na oddelenie ostávajú zatvorené, vstup 
návštevy je možný iba v sprievode personálu pracoviska,
- počas návštevy je potrebné riadiť sa pokynmi zdravotníkov a dodržiavať 
bezpečnostné dvojmetrové odstupy.
V prípade záujmu o telefonické informácie možno kontaktovať lekára daného 
oddelenia v čase od 14.00 do 15.00 hod. na telefónnych číslach zverejnených 
na webovej stránke nemocnice. 

             Výnimky mimo povolených návštevných hodín 
sú možné so súhlasom lekára v týchto prípadoch:
- návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia, 
- návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich 
pre vysluhovanie sviatostí,
- jedna osoba u pacienta so poruchami duševného zdravia, ako je 
demencia, porucha učenia alebo autizmus (ak by neprítomnosť spô-
sobila stavy úzkosti osoby),
- jedna osoba u pacienta s psychickými ochoreniami podľa indikácie 
lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať 
na výsledky liečebného procesu,
- návšteva pacienta v umelom spánku na OAIM v prípade, ak z lie-
čebného hľadiska je táto návšteva indikovaná, napr. stavy po ťažkých 
traumatických poradeniach, coma vigile a pod.
- sprievod detského pacienta,
- návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa vráta-
ne iných detí žijúcich s rodičmi v spoločnej domácnosti (bez príznakov 
respiračnej a/alebo gastrointestinálnej infekcie). 

(jf)
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  Rozšírenie svidníckeho cintorína je realitou. Podľa slov PR 
manažérky mesta Svidník Kristíny Tchirovej stálo rozšírenie 
cintorína 74 204,97 eur, a to vrátane projektovej dokumentácie 
z roku 2018 a osvetlenia, ktoré sa urobilo aj na pôvodnej časti 
cintorína.

Svidnícky cintorín rozšírili za 75-tisíc eur

  „Stavebný úrad mesta Svidník vydal kolaudačné rozhodnutie na 
rozšírenie cintorína vo februári 2020. Stalo sa tak na základe kladné-
ho hydrogeologického prieskumu a vyjadrenia Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku. Samotné vykonávanie 
cintorínskych služieb je na prevádzkovateľovi cintorína, ktorý je povinný 
o ich prevádzku požiadať spomínaný Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva vo Svidníku,“ vysvetlila aktuálnu situáciu PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová. 
  Podľa nej chce mesto cintorín postupne rozšíriť na celý pozemok 
vo svojom vlastníctve. Ten má vyše 19 600 metrov štvorcových 
a vzniknúť by na ňom mohlo 1 400 až 1 500 hrobových miest. 
„Pri dlhodobej priemernej úmrtnosti a existencii ďalšieho 
cintorína v meste by to postačilo na 20 až 25 rokov,“ podotkla 
Kristína Tchirová. 
  Faktom ale je, že v rámci aktuálneho rozšírenia cintorína vzniklo 
200 nových hrobových miest, čo by mohlo byť postačujúce na 
obdobie 10 rokov. „Vybudované boli chodníky, prístupové 

komunikácie, osadená nová zámková dlažba a osvetlenie. 
Radi by sme dokončili plánované oplotenie a realizovali 
výsadbu okrasných drevín, ktoré budú dotvárať prostre-
die,“ dodala Kristína Tchirová.
  Dodajme, že svidnícky cintorín pri Dome smútku sprístupnili 
v roku 1982 s výmerou 6 000 metrov štvorcových, kde je 
pôvodných zhruba 2 500 hrobov. 

 (ps) 

V rámci aktuálneho rozšírenia cintorína vzniklo 200 
nových hrobových miest, čo by mohlo byť postačujúce 
na obdobie 10 rokov 

Mesto cintorín postupne rozšírí na celý 
pozemok vo svojom vlastníctve
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  Ikonopisná maľba je svojbytný umelecký prejav a špecifi cký 
výtvarný druh sakrálnej umeleckej tvorby východnej cirkvi - gréc-
kokatolíkov i pravoslávnych. Prostredníctvom jedinečnej formy 
sprístupňuje veriacim božskú realitu a transformuje myšlienky 
teologických textov. 

Ateliér v garáži - Andrej Uram-Murín sa prezentuje netradične

  No a Svidníčan Andrej Uram-Murín to navyše robí skutočne netradične. Svoje 
ikony, ale i iné diela prezentuje v garáži. Premenil si ho nielen na ateliér, ale 
i na výstavnú sieň. 
  Býva v radovej zástavbe na „Nižnom“ Svidníku, ktoré sa známe aj špecifi ckými 
predĺženými garážami. Ten svoj sa Andrej Uram-Murín rozhodol využiť úplne 
inak. Za dva týždne sa garáž zmenil na ateliér a výstavnú sieň v jednom.
„Rozmýšľal som, kam si to všetko dať, no a prišiel mi na um garáž,“ opísal 
vznik myšlienky premeniť garáž na ateliér Andrej Uram-Murín. Pripomeňme, 
že patrí k tej partii svidníckych výtvarníkov, ktorí si pred časom od mesta 
prenajali priestory vo vestibule autobusovej stanice vo Svidníku. Rozhodli sa 
tak preto, aby sa mali kde stretávať, tvoriť, ale aj prezentovať svoju tvorbu. 
Vysoké platby za energie však niektorých výtvarníkov odradili. 
  Andrej Uram-Murín sa rozhodol pre garáž. „Všetko, čo som mal v garáži, 
som vypratal. Bolo to množstvo nepotrebných vecí, ktoré som postupne 

poodvážal na zberný dvor. Celú garáž som následne upravil tak, aby v 
prvej časti po vstupe bol taký výstavný priestor a v tej zadnej časti aby 
som mal aj ateliér, kde môžem tvoriť. Je to teda také moje pracovisko, 
kde maľujem, ale i píšem ikony,“ povedal nám výtvarník a ikonopisec 
Andrej Uram-Murín. 
  Narodil sa 8. apríla 1934 v malebnej dedinke Habura. Strávil tu svoje detstvo 
a ukončil osem tried základnej školy. Už v tomto útlom veku vnímal okolitú 
prírodu, jej ročné premeny, čo bolo podnetom aj pre jeho neskoršiu tvorbu. 
Potom jeho kroky viedli do Prešova, kde študoval na Pedagogickom gymnáziu. 
Aj naďalej rozširoval svoj výtvarný obzor a nakoľko mal rád deti, po ukončení 
štúdia v roku 1954 nastúpil ako učiteľ na ZDŠ v Stropkove. 
  V roku 1964 diaľkovým štúdiom ukončil Pedagogický inštitút v Prešove, odbor 
matematika - výtvarná výchova. Keďže sa sám venoval výtvarnej tvorbe, bol 
motivačným príkladom pre svojich žiakov, ktorí odchádzali študovať na rôzne 
umelecké školy, obohatení o nové umelecké myslenie, výtvarný cit a lásku k 
umeniu. Jeho nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a pedagogicko - výtvarné 
myslenie prispeli k zoznámeniu sa s umením a umeleckou výchovou.
  Do Svidníka sa Andrej Uram-Murín aj so svojou rodinou presťahoval v roku 
1970 a začal pôsobiť ako učiteľ na I. ZDŠ a neskôr na III. základnej škole až 
do dôchodku. Jeho maľby so školskými motívmi na stene dodnes skrášľujú 
priestory Základnej školy na Komenského ulici vo Svidníku. Vo svojej tvorbe 
sa venuje krajinomaľbe, intarzii a v neposlednom rade aj ikonopisectvu. 
  Najskôr to bolo maľovanie interiéru kostolíkov, neskôr zasa reštaurovanie 
poškodených ikon. Táto práca mu natoľko učarovala, že skúšal písať ikony 

Andrej Uram-Murín býva v radovej zástavbe na „Nižnom“ 
Svidníku, ktoré sa známe aj špecifi ckými predĺženými garážami. 
Ten svoj sa rozhodol využiť úplne inak...
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Ateliér v garáži - Andrej Uram-Murín sa prezentuje netradične
sám. V súčasnosti sa venuje aj abstraktnému umeniu. Jeho diela sa nachádzajú 
v mnohých zbierkach doma i v zahraničí. Je tiež  pravidelným účastníkom okres-
ných, krajských a celoslovenských prehliadok neprofesionálnej výtvarnej tvorby, 
kde získal už niekoľko ocenení a jeho práce boli  vystavené na celoslovenských 
súťažiach Výtvarné spektrum v Trenčíne. Tvorbu Andreja Urama mohli obdivovať 
návštevníci v Michalovciach, Medzilaborciach, Bardejove, Prešove, ale tiež v ne-
ďalekom Poľsku. 
  Aj keď je už Andrej Uram-Murín dôchodcom, neodložil svoju paletu a štetec, ale 
všetok svoj voľný čas venuje tejto ušľachtilej záľube - maľovaniu. Dôkazom toho 
je aj to, že si z garáže urobil ateliér a výstavnú sieň. Jeho tvorbu si tak môže prísť 
ktokoľvek. 
  Ak pán Urama nenájdete v jeho garáži - ateliéri, stačí zazvoniť na zvonček pri dve-
rách jeho domu a ochotne vám otvorí. Mimochodom, v tomto prípade ide skutočne 
o unikátny ateliér. Keďže vznikol v garáži, je predsa len aj tým, na čo garáž prvotne 
slúži. Medzi svoje obrazy totiž Andrej Uram-Murín bežne zvykne zaparkovať svoju 
Fabiu...                                                                                                               (ps)

  Od 1. júna dochádza k posilneniu liniek v prímestskej autobu-
sovej doprave v Prešovskom kraji. Župa upozorňuje, že nepôjde 
o klasický školský režim. 

PSK posilní od júna prímestskú autobusovú dopravu

  Prešovský samosprávny kraj (PSK) posilní od pondelka 1. júna spoje prímest-
skej autobusovej dopravy. Dôvodom je návrat detí do škôl. Autobusy tak budú 
posilnené prevažne ráno a popoludní v čase presunu detí do a zo škôl. Nepôjde 
však o zavedenie klasického školského režimu, keďže žiaci druhého stupňa a 
stredoškoláci sa do škôl už tento školský rok pravdepodobne nevrátia. 
  Zmluvní dopravcovia PSK (SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad a BUS 
Karpaty) pripravili posilové spoje na základe požiadaviek obcí a riaditeľov škôl/
škôlok. Zmeny majú dopravcovia zverejnené na svojich webových stránkach, 
ktoré odporúča cestujúcim župa sledovať. Aktuálne prebieha prenos dát aj 
na stránku www.cp.sk  

 (lh) 

  Podnikatelia či živnostníci o fi nančnú pomoc mesto Svidník 
nežiadajú. Vyplýva to z informácií, ktoré nám poskytla PR ma-
nažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. 

  26 ročný muž z obce Kečkovce jazdil na osobnom motorovom vozidle zn. 
Škoda bez vodičského oprávnenia a pod vplyvom alkoholu. 
  Stať sa tak malo v sobotu 30. mája vo večerných hodinách na ceste prvej 
triedy v smere od obce Smilno na obec Zborov, kde bol policajnou hliadkou 
riadne zastavený a kontrolovaný.  Vodič bol podrobený dychovej skúške, ktorej 
výsledok dosiahol hodnotu 1,5 promile. Mladík bol obmedzený na osobnej 
slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník 
Okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove tomuto nevodičovi vzniesol 
obvinenie z prečinu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.               (krpz)

Bez vodičáku a pod vplyvom alkoholu Od samosprávy pomoc nežiadali

  Pýtali sme sa jej, či podnikatelia a živnostníci z mesta nežiadajú samosprávu 
po kríze spôsobenej pandémiou koronavírusu o pomoc. „Mesto neeviduje 
žiadosti o refundovanie alebo inú náhradu škôd spôsobených korona 
krízou zo strany podnikateľov v meste Svidník,“ reagovala na naše otázky 
Kristína Tchirová, no nás zaujímalo aj to, či sa na mesto neobracajú nájom-
covia, pôsobiaci v mestských priestoroch.
   Chceli sme vedieť, či nežiadajú napríklad o zníženie nájmu. „Mesto Svidník 
neeviduje žiadosti o odpustenie alebo zníženie nájmu počas korona krízy. 
Jedna žiadosť prišla, ale už v čase uvoľnených opatrení, kedy mohla 
prevádzka fungovať, preto bola žiadosť z dôvodu neopodstatnenosti 
zamietnutá,“ uzavrela Kristína Tchirová. 

(ps)

Ak pán Urama nenájdete v jeho garáži - ateliéri, stačí 
zazvoniť na zvonček pri dverách jeho domu a ochotne 
vám otvorí



9. jún 2020Podduklianske novinky 6Spravodajstvo 

  Len päť minút trvalo rokovanie o hlavnom bode minulotýždňo-
vého neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo 
Svidníku. Ďalších päť minút trvali úvodné procedúry a zvyšných 
50 minút patrilo prevažne slovným prestrelkám medzi dvomi 
mestskými poslancami a primátorkou, ale takisto aj medzi pri-
mátorkou a hlavným kontrolórom. 

Svidnícky mestský parlament sa zišiel neplánovane, 
aby upravil svoje uznesenie o sídlisku UTRA

  Pripomeňme, že neplánované 
zasadnutie mestského parlamentu 
na stredu 3. júna popoludní zvolala 
primátorka Svidníka Marcela Ivan-
čová. Zišlo sa jedenásť poslancov, 
pričom Vladimír Žak, Peter Brez-
noščák, Peter Pilip a Adrián Labun 
chýbali.  
  Vedúca Referátu regionálne-
ho rozvoja Mestského úradu vo 
Svidníku Miroslava Molčanyiová 
poslancov predložila návrh na 
úpravu uznesenia schváleného 
vlani v novembri. 
  Tento materiál už teda mest-
ské zastupiteľstvo raz schválilo 
a spočíva v podaní projektu o 
nenávratné finančné 
prostr iedky, pr ičom 
mesto má v rámci neho 
zrevitalizovať priestran-
stvo, teda pešiu zónu na 
sídlisku UTRA pri Pod-
duklianskej knižnici. 

  V dôvodovej správe Miroslava Molčanyiová písala, že Mestu 
Svidník bola doručená výzva na doplnenie žiadosti o nenávratný 
fi nančný príspevok, na základe ktorej je potrebné upraviť povinné 
spolufi nancovanie projektu. „Aby nebola vyradená žiadosť o 
nenávratný fi nančný príspevok na projekt „Vodozádržné opat-
renia v lokalite Ul. 8. mája - pešia zóna“ upravili sme formuláciu 
uznesenia v zmysle Výzvy na doplnenie žiadosti,“ vysvetlila 
vedúca Referátu regionálneho rozvoja Miroslava Molčanyiová. 
  Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku tak schválilo uznesenie v ta-
komto znení: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia 
č. 107/2019 z 12. novembra 2019 „Vodozádržné opatrenia v lokalite 
na Ul. 8. mája - pešia zóna“ tak , že bod b) nahrádza novým textom 
v znení: „zabezpečenie maximálneho 5% celkového spolufi nan-
covania projektu zo strany žiadateľa vo výške 11 459,22 EUR z 

celkových oprávnených výdavkov vo výške 229 184,36 EUR.“
  V praxi to znamená, že mesto musí uznesením garantovať, že má k dispozícii 
5 percent z celkových nákladov projektu. Toto doplnenie však ešte neznamená 
defi nitívne schválenie podanej žiadosti a teda celého projektu. Napĺňa len 
stanovené kritériá na podanie projektu o nenávratné fi nančné prostriedky. 
  Pre lepšie vysvetlenie uveďme, že podľa slov primátorky Svidníka Marcely 
Ivančovej zo záveru novembra minulého roku mesto reaguje na výzvu Minis-
terstva životného prostredia SR s úmyslom podporiť zachytávanie dažďovej 
vody a využívanie na zavlažovanie okolitého prostredia. „Ďalším opatrením 
je vybudovanie polopriepustných spevnených plôch, ako je námestie 
zo zámkovej dlažby. V lokalite sídliska UTRA máme obchodnú zónu, 
ktorá má potenciál,“ vysvetlila vlani v novembri pred mestskými poslancami 
primátorka Marcela Ivančová. 
  Celý priestor v okolí knižnice sa podľa vedenia mesta môže stať obchod-
no-oddychovou zónou s množstvom krásnych kvetín, stromov a okrasných 
kríkov. „Vo víziách mesta je dať tejto lokalite nový dych, upraviť lokalitu 
na sedenie na terasách, dodať menší hrací komponent pre deti, urobiť 
miesto na kultúrne podujatia, vybudovať pitnú fontánku. Všetky tieto 
predstavy sa zhmotnia po vypracovaní projektovej dokumentácie,“ 
ozrejmila po zasadnutí mestského poslaneckého zboru PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová. 
  Či sa však tieto slová aj pretavia do reálnej podoby alebo ostanú iba na 
papieri, je zatiaľ otázne. Po oprave podanie žiadosti nasleduje etapa čakania 
na rozhodnutie príslušných orgánov... 

(ps)

Vedúca Referátu regionálneho roz-
voja Mestského úradu vo Svidníku 
Miroslava Molčanyiová
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   Ako sme už na našich 
stránkach informovali, Karol 
Richvalský na Mestskom úrade 
vo Svidníku skončil. Odišiel z 
funkcie vedúceho Odboru vý-
stavby a rozviazal aj pracovný 
pomer s Mestom Svidník. Ve-
dúcim  odboru bol pritom len 
niečo viac ako rok, teraz sa 
rozhodol pre odchod z úradu 
do súkromnej sféry. 

Odbor výstavby svidníckeho Mestského úradu riadi prednosta Miroslav Novák 
Na svidníckej radnici chystajú ďalšie zmeny

   PR manažérka mesta Svidník Kris-
tína Tchirová nás v závere minulého 
týždňa informoval, že odbor výstavby 
bez vedúceho neostal. „Vedením od-
boru je nateraz poverený prednosta 
úradu Miroslav Novák,“ informovala 
nás Kristína Tchirová s tým, že Odbor 
výstavby je v súčasnosti posilnený o 
nového referenta Viliama Staurovské-
ho. Kto bude novým, plnohodnotným 
vedúcim Odboru výstavby, ktorý patrí 
medzi najvyťaženejšie odbory Mest-
ského úradu vo Svidníku, však zatiaľ 
známe nie. Pripomíname, že mestský 
prednosta Miroslav Novák je nateraz 

iba poverený vedením odboru. 
   Na svidníckej radnici však pripravujú 
aj ďalšie zmeny. PR manažérka mes-
ta Svidník Kristína Tchirová uviedla, 
že v súvislosti so znížením počtu 
zamestnancov na úrade a prerozde-
ľovaním pracovných úloh prichádzajú 
aj zmeny organizačnej štruktúry. 
Práve o stave zamestnancom sa 
nedávnom na zasadnutí mestského 
parlamentu sporil poslanec Ján Vook 
s primátorkou Marcelou Ivančovou. 
Ján Vook kritizoval prijímanie nových 
zamestnancov, ktorí sú podľa neho 
prijímaní cez projekty úradu práce, 
no poniektorí už majú mať aj zmluvy 
na dobu neurčitú. Primátorka Marcela 
Ivančová to na májovom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva odmietla, 
no na minulotýždňovom zasadnutí 
priznala, že s poniektorými, ktorí sú 
teraz zamestnaní v rámci projektu, 
počítajú aj v budúcnosti po skončení 
aktuálneho projektu. No a pokiaľ ide 
o samotné zmeny, proces ešte podľa 
Kristíny Tchirovej nie je uzavretý. „Na-

teraz informá-
cie nebudeme 
zverejňovať. Po 
ukončení zmien 
bude štruktúra 
riadne zverej-
nená,“ podotkla 
PR manažérka 
mesta Svidník 
Kristína Tchiro-
vá a my dodaj-
me, že naše in-
formácie hovo-
ria napríklad o 
zrušení funkcie 
vedúcej Kance-
lárie primátorky, 
ktorú momen-
tálne zastáva 
Erika Červená. 
Či sa tak sku-
točne stane, 
bude známe 
v najbl ižších 
dňoch č i  týž-
dňoch.       (ps)   

Svidnícky mestský prednosta Miroslav Novák 
aktuálne dočasne riadi aj odbor výstavby

   Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský 
v uplynulý piatok prijal ministra dopravy a výstavby SR Andreja 
Doležala v rámci jeho prvej ofi ciálnej návštevy kraja. Obsahom 
pracovného rokovania boli viaceré témy i problémy týkajúce sa 
najmä dobudovania rýchlostnej cesty R4 a stavu cestnej siete 
na území regiónu.  

Minister dopravy a prešovský župan o rýchlostnej ceste R4

   Minister dopravy a výstavby SR 
Andrej Doležal si vybral Prešovský 
samosprávny kraj ako prvú zastávku 
svojich avizovaných pracovných 
ciest, ktoré chce absolvovať do konca 
roka po všetkých vyšších územných 
celkoch. Na stretnutí na pôde krajskej 
samosprávy vyjadril ochotu diskuto-
vať všetky akútne problémy, vidieť 

ich priamo v regióne a napokon aj 
ponúknuť riešenia. Najviac skloňo-

vanou témou bola aktuálna situácia 
s rýchlostnou cestou R4. 
   „Diskutovali sme o I. a II. etape, 
ktoré sú už v procese, ale čo je horšie, 
museli sme konštatovať,  že ostatné 
úseky R4 až smerom na poľskú hra-
nicu sú stále len v rovine príprav. Pri-
pravujú sa dokumentácie pre územné 
rozhodnutia, pre stavebné povolenie,  

ešte sme len v procese enviromen-
tálnej štúdie EIA. Dohodli sme sa, 

že aj v spolupráci s 
Národnou diaľnič-
nou spoločnosťou  
budeme maximálne 
možne akcelerovať 
prípravu týchto úse-
kov, aby mohli ísť do 
výstavby  čím skôr,“ 
uviedol po stretnutí s prešovským 
županom minister dopravy Andrej 
Doležal, ktorý zároveň zdôraznil, 
že R4 je legitímnou prioritou nielen 

kraja, ale aj Slovenska. Podľa jeho 
slov, rýchlostnú cestu nie je možné 
vnímať len zo súčasného pohľadu 
intenzity dopravy. Po jej dobudovaní 
sa jej potenciál významne zvýši. 
   Ambície šéfa rezortu ocenil aj 
prešovský župan. Ten dobudovanie 
R4 známej ako  medzinárodný ko-
ridor Via Carpatia spájajúcej Poľsko 

a Maďarsko práve 
cez Slovensko a 
územie Prešovské-
ho kraja vidí ako po-
trebnú a nevyhnut-
nú investíciu. „Na 
to, aby Slovensko 
bolo súčasťou  tejto 

rýchlostnej cesty R4 a malo ju v oboch 
profiloch a v dostatočnej kvalite, 
potrebujeme kooperovať spoluprácu 
s ministerstvom dopravy. Verím, že 

na túto investíciu budú čerpané  eu-
rofondy, ktoré sa črtajú.  Dúfam, že 
konečne po rokoch obyvatelia kraja 
si vydýchnu hlavne kvôli tomu, že 
tranzit už nepôjde cez mestá a obce, 
ale bude ich obchádzať,“ povedal 
predseda PSK Milan Majerský, ktorý 
vyzdvihol najmä konštruktívny prístup 
rezortného ministra.                    (dj)

Ilustračné foto - archív

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal 
(vľavo) a  predseda PSK Milan Majerský
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   „13. marca, keď vláda vyhlásila zákaz prevádzkovania fi tness centier na dva - tri týždne, bral 
som to zodpovedne a vážne. Mal som iba základne informácie, nesledoval som vôbec médiá, no 
ale to mi aj tak stačilo na to, aby som sa utvrdil v tom, že najpodstatnejšia je imunita a zvlášť v 
tom čase. Tak som sa venoval sebe, keďže bol na to čas, a takisto aj pár ľuďom online tréningom,“ 
takto opísal prvotné dni a týždne po prepuknutí pandémie koronavírusu majiteľ svidníckeho 
Fitness centra Fitt plus Lukáš Skirka. Práve fi tnescentrá boli medzi poslednými, ktoré v rámci 
uvoľnovania štátom nariadením opatrení otvorili minulý týždeň 3. júna.    

Fitness tréner Lukáš Skirka o období konakrízy, uvoľnení opatrení a o zdraví

   „Strava, bicykel a príroda, tak to bolo 
každodennou rutinou. Keď sa ukáza-
lo, že to nebudú iba tie spomínané 

dva či tri týždne, tak som sa pustil do 
vynovenia fi tnesscentra. Hoci to bolo 
o neistote a nevedomí, že kedy sa 

otvorí, či neotvorí, robilo sa 
ďalej. Začalo to vynovením 
osvetlenia, pridaním venti-
látorov, maľovaním, vylepše-
ním šatní a recepcie, až po 
výmenu ložísk na niektorých 
strojoch.“
Lukáš Skirka však neza-
háľal ani inak. Začal tréno-
vať ľudí vonku a bol veľmi 
milo prekvapený, aký bol o 
to záujem. „Ľudia si mohli 
zacvičiť, uvoľniť stres a vy-
čerpať predtým zakúpené 
permanentky,“ poznamenal 
Lukáš Skirka. 
Keď 3. júna došlo k uvoľ-
neniu opatrení, nemal ešte 
dokončené niektoré už roz-
robené veci, a tak, ako hovo-
rí, makalo sa do druhej rána, 
no aj taks a to nestihlo. A ako 

to podľa neho vnímajú jeho klienti. 
„Ľudia sú ešte trocha vystrašení, čo 
je pochopiteľné, ale myslím si, že 
táto skúsenosť ich donúti premýšľať 
viac nad zdravím. Verím, že počet 
návštevníkov stúpne aj vďaka tomu, 
že nariadenia nie sú nejako mimo-
riadne prísne. Ba naopak a vďaka 
našim veľkým metrom štvorcovým, 
vysokému stropu a oknám z oboch 
strán, čo nám zabezpečuje cirkuláciu 
vzduchu, sme bezpečným miestom 
na prevádzkovanie takéhoto športu. 
Sme vhodným fitnesscentrom pre 
každého aj v tomto čase. Už pri 
výbere miesta na podnikanie som 
pozeral nielen kde sa poukladajú 
stroje a nahrnú ľudia, ale hlavne 

na miesto, kde sa bude zveľaďovať 
zdravie. Také, aké opatrenia sa prijali 
teraz, sme podobné mali od začiatku 
podnikania,“ vysvetlil Lukáš Skirka a 
zdôraznil aj to, že ľudia, ktorí teraz 
prichádzajú cvičiť, sa správajú ako 
predtým. „Nevidím zmenu. Uvoľnení, 
vysmiati, no zodpovední a čistia po 

sebe. Sem-tam je potrebné upozorniť 
pri zabudnutí... Čo si však všímam, 
tak jedine to, že sa im páčia tie malé 
zmeny, čo som pre nich spravil, aby 
sa cítili ešte lepšie, keďže je potrebné 
cítiť sa dobre na mieste, kde strávia 
hodinu či dve. Chcel by som ešte na 
záver dodať, aby sa ľudia o seba fakt 
starali, nepodceňovali pohyb a stravu. 
Slová, že zdravie máme iba jedno, 
netreba brať na ľahko a už vôbec 
nie po tejto skúsenosti. No a chcem 
ešte všetkým popriať pevné zdravie a 
optimizmus, a ak nás navštívite, nech 
sa u nás cítite dobre,“ uzavrel majiteľ 
svidníckeho Fitness centra Fitt plus 
Lukáš Skirka. 

(ps) 

Majiteľ svidníckeho Fitness centra 
Fitt plus Lukáš Skirka

Novinkou v tomto fi tness centre 
je napríklad stena, na ktorej môžu 

klienti nechať svoj podpis
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   Je to jasné! Primátorka chce 
za nového riaditeľa Technic-
kých služieb mesta Svidník 
Lukáša Dubca. Práve jeho 
navrhne Mestskému zastupi-
teľstvo na vymenovanie do 
funkcie riaditeľa. 

Primátorka chce, aby Technické služby riadil Lukáš Dubec 

   Dlhoročný riaditeľ Technických 
služieb mesta Svidník sa rozhodol 
pre odchod do dôchodku. Z funkcie 
riaditeľa Technických služieb odchá-
dza po dlhých 34 rokoch, a tak mesto 
Svidník vyhlásilo výberové konanie 
na jeho nástupcu. Prihlásili sa traja 
uchádzači, ktorí absolvovali výberové 
konanie spojené s verejným vypoču-
tím. Výberová komisia spracovala 

svoje stanovisko a predložila ho primátorke. Mar-
cela Ivančová, ktorá sa celého verejného vypočutia 
aj osobne zúčastnila, sa rozhodla. 
   „Primátorka na najbližšom zastupiteľstve v 
júni odporučí na obsadenie pozície riaditeľa 
Technických služieb mesta Svidník Mgr. Lukáša 
Dubca, víťazného uchádzača z výberového ko-
nania,“ potvrdila PR manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová, podľa ktorej bude nový riaditeľ 
vymenovaný po prerokovaní návrhu poslancami 
mestského zastupiteľstva. 
   „Na pracovnú pozíciu nastúpi najskôr, ako to 
bude možné po ukončení pracovného pomeru v 
jeho terajšom zamestnaní,“ podotkla Kristína Tchi-
rová s tým, že predpokladaný termín najbližšieho 
zasadnutia mestského parlamentu je 24. jún, na 
ktorom budú poslanci hovoriť aj vymenovaní nové-
ho riaditeľa.                                                    (ps)

Novým riaditeľom Technických služieb by mal byť 
32-ročný Lukáš Dubec. Primátorka ho navrhne Mestskému 

zastupiteľstvu vo Svidníku na vymenovanie

   Výmeny na postoch prednostov okresných úradov sú na spad-
nutie. Takto to aspoň vyzerá na základe zintenzívnenia rokovania 
politických strán, ktoré tvoria súčasnú vládnu koalíciu.

Vystrieda Jozefa Baslára na poste okresného prednostu Michal Iľkanin?

   Hnutie OĽaNO premiéra Igora Ma-
toviča chce obsadiť posty prednostov 
všetkých 72 okresných úradov na 
Slovensku. Napríklad 
strana Za ľudí s tým 
ale nesúhlasí, no Igor 
Matovič argumentuje, 
že ide o bežnú vec, 
keďže okresné úrady 
patria pod Minister-
stvo vnútra a to zas 
riadi nominant OĽa-
NO Roman Mikulec. 
   My sme sa snažili 
získať bližšie infor-
mácie o tom, kto by 
mal nahradiť pred-
nostu Okresného 
úradu vo Svidníku 
Jozefa Baslára. Ten 
funkciu zastáva ako 
nominan t  s t rany 
SMER-SD. Oslovili 
sme preto poslan-
kyňu Národnej rady 
SR za hnutie OĽaNO 
Annu Andrejuvovú, 

ktorá má rodinné korenie vo Svid-
níku, či nám nevie poskytnúť bližšie 
informácie. Odkázala nás však, aby 

sme sa obrátili na Tlačové 
oddelenie ich hnutia a my 
sme tak aj urobili. 
   „Ďakujeme za vašu otáz-
ku. Celý proces je zatiaľ v 
štádiu riešenia. Informovať 
budeme, keď sa výberový 
proces skončí,“ zareago-
vali stručne z Tlačového 
oddelenia hnutia OĽaNO v 
Bratislave. 
   Podľa našich informácií 
by sa však novým prednos-
tom Okresného úradu vo 
Svidníku mohol stať Michal 
Iľkanin. Herec, podnikateľ 
a poslanec Mestského za-
stupiteľstva sa ako možný 

nástupca Jozefa Baslára na poste 
svidníckeho okresného prednostu 
spomína najčastejšie. Oslovili sme 
aj jeho a naše informácie nepoprel. 
Povedal akurát, že ešte nie je nič 
isté a prebiehajú rokovania, že treba 
vydržať. 
   Michal Iľkanin teda to, že je v hre o 
post okresného prednostu vo Svidní-
ku potvrdil. Kedy vláda pristúpi k od-
volaniu súčasných a k vymenovaniu 
nových prednostov však zatiaľ jasné 
nie je. Rovnaké jasné a isté nie je 
ani to, či sa prednostom vo Svidníku 
stane Michal Iľkanin. Isté akurát je, že 
by ním chcel byť a až najbližšie dni 
ukážu, či sa tak skutočne stane. 
                                                    (ps)

Michal Iľkanin potvrdil, že je v hre o funkciu 
prednostu Okresného úradu vo Svidníku
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  Dobrovoľníci, ktorí od začiatku apríla pomáhali počas epidémie 
koronavírusu v Nemocnici Svet zdravia Svidník, dostali v piatok 
uplynulý týždeň písomné poďakovanie a vtipné tričká. 

Dobrovoľníci dostali vtipné tričká

  Zdravotník na nich bojuje s baktériou koronavírusu a tričko hlási, že sa stal 
COVID hrdinom. Vedenie nemocnice dobrovoľníkov, budúcim lekárom, takto 
chcelo vyjadriť svoje poďakovanie za ich pomoc, ochotu a nasadenie počas 
uplynulých týždňov.
  Vo svidníckej nemocnici podalo zdravotníkom pomocnú ruku celkovo 15 
dobrovoľníkov. Vo svojom voľnom čase vypomáhali v rámci triáže pacientov 

pri vstupoch do nemocnice, merali telesnú teplotu, zisťovali epidemiologickú 
anamnézu či pacientov usmerňovali. Títo mladí ľudia ochotne zareagovali 
na potrebu pomôcť nemocnici a v rámci prípravy na svoje budúce povolanie 
neváhali a prihlásili sa. Nemocnica sa im dnes poďakovala aj spoločnými 
raňajkami.                                                                                                   (jf)

   Novinkou v rámci tohtoročného Rusínskeho festivalu, ktorý 
organizátori po preložení z mája pripravujú na september, bude 1. 
ročník hudobnej prehliadky autorskej Rusínskej hudby ORFEUS 
2020. Prinášame propozície. 

Novinka v rámci Rusínskeho festivalu - hudobná prehliadka autorskej Rusínskej hudby

Vyhlasovateľ a organizátor: Okresná organizácia Rusínskej obrody vo 
Svidníku
Termín: 18.9.2020
Uzávierka prihlasovacieho systému: 18.8.2020
Miesto a čas konania: amfi teáter Svidník, 17.00 hod.

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
   Hlavným cieľom prehliadky je vytvoriť základy pre vznik rusínskej populárnej 
hudby v štýloch disco, rap, hip-hop, funky, techno, hause atď., t.j. ponúknuť 
alternatívu k folklórnej hudbe, a tým prispieť k vzniku absentujúcich žánrov v 
Rusínskej hudobnej kultúre.

KATEGÓRIE:
I. kategória: deti MŠ 
II. kategória: žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ 
III. kategória: žiaci 5. - 9. ročníka ZŠ
IV. kategória: žiaci prvej časti I. stupňa základného štúdia ZUŠ
V. kategória: žiaci druhej časti I. stupňa základného štúdia ZUŠ
VI. kategória: žiaci II. stupňa základného štúdia ZUŠ

POČET PREDVEDENÝCH PIESNÍ:
I., II. a IV. kategória: 1 pieseň v rusínskom jazyku v sprievode hudobnej 
skupiny
III., V. a VI. kategória: 2 piesne v rusínskom jazyku v sprievode hudobnej 
skupiny

HUDOBNÉ MATERIÁLY:
Spievankový kalendár - https://www.dropbox.com/s/08m5emjy4cz1q11/spev-
nik.pdf?dl=0 zabezpečí vyhlasovateľ a organizátor prehliadky, iné hudobné 
materiály a vlastná tvorba.

SPEVÁCI A HUDOBNÉ SKUPINY / ÚČINKUJÚCI:
Spevák alebo speváčka v sprievode hudobnej skupiny v hudobnom obsadení: 
bicie, gitary, klávesy atď.

PRIHLASOVANIE:
Na prehliadku prihlasujú organizátori školských kôl víťazov I. - VI. kategórie 
na e-mail: kontakt@rusinskyfestival.sk

KONTAKT:
Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku
Karpatská 838/14, 08901 Svidník
v zastúpení.: Mgr. Miloš Stronček, tel. č.: 0948 475 025, e-mail: kontakt@
rusinskyfestival.sk

Hlavný organizátor Festivalu kultúry Rusínov Slovenska 
Mgr. Miloš Stronček, predseda OORO vo Svidníku

   Krajská postupová súťažná pre-
hliadka amatérskej fi lmovej tvorby 
Cineama sa uskutoční vo Svidníku, 
a to 26. a 27. júna v SNM - Múzeu 
ukrajinskej kultúry vo Svidníku.
   Odborným garantom a vyhlasova-
teľom súťaže je Národné osvetové 
centrum v Bratislave a organizačným 
garantom Podduklianske osvetové 

Amatérski fi lmári sa zídu vo Svidníku na krajskej súťažnej prehliadke
stredisko vo Svidníku.
   Cineama pozostáva z verejnej 
prezentácie fi lmov, rozborového se-
minára a workshopu zameraného na 
výrobu krátkych reportáží pre médiá 
a sociálne siete. Autori prihlásili svoje 
diela v žánroch: animovaný fi lm, hra-
ný fi lm, reportáž, dokument, videoklip 
a m minútový fi lm.                      (kg)

   Na priebehu kultúrnych a športových akcií Mesto Svidník intenzívne pracuje. 
V tomto čase vie samospráva podľa slov PR manažérky Kristíny Tchirovej 
povedať, že Dni mesta Svidník na začiatku júla nebudú. 
   „Tradičný Dukelský beh mieru ma termín prvú septembrovú nedeľu, čo je 
možné z časového hľadiska uskutočniť, ale predpokladáme, že parametre 
podujatia budú skromnejšie. V závislosti od vývoja situácie vo svete i na 
Slovensku budeme aj my aktuálne reagovať a prispôsobíme tomu aj kultúrne 
dianie v meste,“ informovala Kristína Tchirová.                                        (ps)

Dni Svidníka v júli nebudú 
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  Okrúhly stôl Rusínov Slovenska vyhlásil rok 2020 za Rok ru-
sínskej dediny. Hoci vďaka pandémii sa mnohé aktivity, v rámci 
ktorých bola naplánovaná propagácia rusínskych obcí medzi 
Rusínmi, ale aj majoritným obyvateľstvom nebudú môcť reali-
zovať, ďalšie budú realizované bez zmien.

Súťaž o najkrajšiu fotografi u rusínskej dediny

  Ide hlavne o aktivity v online priestore, ktoré si dal Okrúhly stôl Rusínov 
Slovenska do svojho akčného plánu. Takou je aj súťaž, v rámci ktorej sa bude 
hľadať najkrajšia fotografi a rusínskej dediny. Súťažiť sa bude celý rok 2020 
a vyhlásenie fi nálových výsledkov podľa hodnotenia poroty bude vo februári 
budúceho roku.

PRÍPRAVY NA SČÍTANIE
  Cieľom Okrúhleho stola Rusínov Slovenska je moti-
vovať príslušníkov rusínskej národnostnej menšiny na 
Slovensku, aby sa zapojili do súťaže a prostredníctvom 
súťažných fotografi í odprezentovali prírodné, materiálne 
či historické pamiatky a zaujímavosti vybranej obce, v 
ktorej žije početná komunita Rusínov.
  Prostredníctvom súťaže chce rusínska platforma 
motivovať Rusínov, aby sa zároveň prihlásili k svojim 
koreňom, svojmu pôvodu. Pozitívnym výstupom súťaže 
bude aj propagácia nielen väčších a úspešných rusín-
skych obcí, no rovnako tak aj menších a menej známych 
dedín a ich zaujímavostí, ktoré si taktiež zaslúžia pozornosť spoločnosti. 
Upozorňovanie na rusínske obce na území Slovenska má byť prepojené aj 
so sčítaním obyvateľov, ktoré bude na území Slovenska v roku 2021. 

SÚŤAŽ V PIATICH ETAPÁCH
  Súťaž o najkrajšiu fotografi u bude mať päť etáp. V prvých štyroch etapách 
budú prebiehať čiastkové súťaže zamerané na štyri ročné obdobia - jar, leto, 
jeseň, zima. Tieto etapy majú svoje termíny, v rámci ktorých je potrebné zaslať 
organizátorom tematickú fotografi u z rusínskej obce.
Fotografi a by mala zachycovať konkrétnu rusínsku obec na Slovensku, prí-
padne jej chotár, prírodu, historické pamiatky, ľudí atď., teda všetko, čo sa 
autorovi spája s rusínskou dedinou. Po každej etape bude prebiehať hlasova-
nie ľudí na facebookovej stránke Okrúhleho stola Rusínov Slovenska Rusíni 
na Slovensku, a taktiež bude najlepšiu fotografi u daného ročného obdobia 
hodnotiť trojčlenná porota.
  Do piatej etapy - fi nále, postúpia z každej etapy štyri fotografi e. Tri z nich 

vyberajú členovia poroty a štvrtou bude fotografi a, ktorá v hlasovaní na so-
ciálnej sieti Facebook získa v presne určenom čase najväčší počet Páči sa 
mi to. Vo fi nále bude porota spomedzi najlepších fotografi í jednotlivých etáp 
vyberať TOP fotografi e.

FOTOGRAFIE BUDÚ HODNOTIŤ PROFESIONÁLI
  Súťaž, v rámci ktorej môžu súťažiaci získať hodnotné vecné ceny, budú 
mať v rukách profesionálni fotografi , ktorých oslovil Okrúhly stôl Rusínov 
Slovenska - Ján Štovka, Stanislav Mihálik a Ján Saloň. 
Ján Štovka je umelecký fotograf s rusínskymi koreňmi v obci Roškovce. Je 
držiteľom najvyššieho európskeho titulu pre profesionálnych fotografov, ktorý 

udeľuje The Federation of European Photographers 
(FEP), podpredsedom Asociácie profesionálnych foto-
grafov SR (APFSR), laureátom množstva prestížnych 
svetových ocenení. Práce mal publikované v Európe, 
Amerike, Austrálii a Ázii, robí prednášky na medziná-
rodných fotografi ckých fórach. Venuje sa prevažne, 
komerčnej, divadelnej, portrétnej a krajinárskej fotografi i. 
Koncom roka 2019 predstavil svoj posledný projekt “rock 
na dzedzine” v spolupráci s FS Šarišan a množstvom 
známych slovenských umelcov.
Druhým členom poroty je Stanislav Mihálik. Taktiež je 
členom Asociácie profesionálnych fotografov SR, pre-
vádzkuje profesionálny fotoateliér v Prešove. Venuje 

sa komerčnej, portrétnej, rodinnej a krajinárskej fotografi i. Ako člen poroty 
- rozhodca, reprezentuje Slovensko na World Photografi c Cup. Organizuje 
výstavy a vzdelávanie v oblasti fotografi e a pôsobí ako lektor na Univerzite 
tretieho veku. Intenzívne sa venuje realizácii umeleckej tlače fotografi í a 
výrobe obrazov.
  Ján Saloň, ktorý dopĺňa trojicu porotcov, je úspešný a niekoľkými titulmi oce-
nený fotograf z rusínskej obce Jarabina. Popri svadobnej fotografi i sa venuje 
foteniu už 11 rokov. Ako on sám uvádza, k foteniu ho priviedla krása nášho 
okolitého sveta a má to šťastie, že ho dni s fotoaparátom v ruke napĺňajú

PRAVIDLÁ NA STRÁNKE OSRS
  Celý štatút súťaže о najkrajšiu fotografi u rusínskej dediny, s harmonogramom, 
kontaktom, kde je potrebné súťažné fotografi e zaslať, ale i parametrami, ktoré 
musí fotografi a spĺňať, môžu záujemcovia nájsť na ofi ciálnej stránke Okrúhleho 
stola Rusínov Slovenska www.okruhly-stol.sk.

Peter Medviď, tlačový hovorca OSRS 

  Materská škola na Ul. generála Svobodu vo Svidníku sa každoročne zapája do okresnej výtvarnej   Materská škola na Ul. generála Svobodu vo Svidníku sa každoročne zapája do okresnej výtvarnej 
súťaže „Vesmír očami detí“. súťaže „Vesmír očami detí“. 
  Tohto roku boli z „Generálky“ ocenené a do celoslovenskej súťaže postúpili výtvarné práce  Alžbetky   Tohto roku boli z „Generálky“ ocenené a do celoslovenskej súťaže postúpili výtvarné práce  Alžbetky 
Patvarickej, Alexandry Grockej a Matiasa Macka. Organizátorom súťaže bolo Podduklianske osvetové Patvarickej, Alexandry Grockej a Matiasa Macka. Organizátorom súťaže bolo Podduklianske osvetové 
stredisko vo Svidníku. Sme hrdí na ďalšie ocenenie  celoslovenského kola, ktorého organizátorom bola stredisko vo Svidníku. Sme hrdí na ďalšie ocenenie  celoslovenského kola, ktorého organizátorom bola 
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. 
  Matias Macko pod vedením pani učiteľky Adriany Pásztorovej získal diplom za víťaznú prácu v prvej   Matias Macko pod vedením pani učiteľky Adriany Pásztorovej získal diplom za víťaznú prácu v prvej 
kategórii. Reprezentoval nielen našu materskú školu, ale aj mesto Svidník. kategórii. Reprezentoval nielen našu materskú školu, ale aj mesto Svidník. 

 Anka Kurečková, riaditeľka Materskej školy  Anka Kurečková, riaditeľka Materskej školy 

Ocenenie Matiasa Macka Ocenenie Matiasa Macka 
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  Jedným z najdôležitejších hygienických návykov, ktoré dokáže 
zabrániť šíreniu respiračných ochorení, ku ktorým patrí aj CO-
VID-19, je dôkladné umývanie rúk mydlom alebo dezinfekčnými 
prípravkami na báze alkoholu. 

Suchá pokožka na rukách môže byť vstupnou bránou pre infekcie

  Avšak opakované a časté umývanie rúk postupne vedie k narušeniu kožného 
mikrobiómu a k zníženiu obsahu vody vo vrchných vrstvách kože, následne 
k jej vysychaniu, podráždeniu a nakoniec až k tvorbe menších či väčších 
prasklín. 
  V prípade, že tento problém pretrváva dlhšiu dobu, 
koža sa zapaľuje a prestáva plniť svoju bariérovú funk-
ciu, naopak, stáva sa vstupnou bránou pre infekciu, a 
teda aj ľahší prienik vírusových častíc či baktérií do 
organizmu. K typickým príznakom zníženej vlhkosti 
kože rúk patrí: suchosť kože, drsnosť, začervenanie, 
olupovanie, drobné praskliny. Tieto príznaky sú zvyčaj-
ne sprevádzané pocitom pnutia, svrbenia až pálenia 
kože. V niektorých prípadoch môže dokonca dôjsť až 
k tvorbe ekzémov a k zvýšenej krehkosti a lámavosti 
nechtov.
  V snahe predísť k  uvedeným komplikáciám, je vhodné 
dodržiavať niekoľko odporúčaní: 
- v prípade ak je to možné, používať ochranné pracovné rukavice
- v chladnom a veternom počasí chrániť ruky nosením rukavíc

- aplikovať premasťujúce a zvlhčujúce krémy, ktoré rukám dodajú vlhkosť a 
súčasne podporia  obnovenie kožného mikrobiómu
- dbať na dôsledné dodržiavanie pitného režimu
- krémy je vhodné nanášať vždy po umytí rúk mydlom a ich dôkladnom 
vysušení
- v prípade, že sme aplikovali dezinfekčné roztoky alebo gély, ruky neumývame 
ani nekrémujeme, aby sme nezničili ochranný fi lter.
  Ako uvádza kožná lekárka z Polikliniky Radlinského v Bratislave Denisa 

Dostálová, na ošetrenie pokožky rúk sú vhodné zvlh-
čujúce krémy, ktoré pokožku zároveň upokoja, zmiernia 
pocit svrbenia a majú regeneračné a reparačné funkcie. 
Ide o krémy s obsahom účinných látok ako glycerol, 
panthenol, kyselina hyalurónová, s obsahom vitamínu 
E, zinku, aloe vera či bambuckým maslom. Krémy treba 
nanášať opakovane viackrát v priebehu dňa. 
„V prípade, že je poškodenie kože rúk veľmi výrazné 
a obťažujúce, je možné dať si predpísať dermato-
lógom na pár dní aj krémy s obsahom kortikoste-
roidov, prípadne lokálnych antibiotík, ktoré prinesú 
rýchlejšiu úľavu a následne ich nahradiť bežne 
dostupnými prípravkami určenými na každodennú 

a dlhodobú aplikáciu,“ dodáva Denisa Dostálová.
Katarína Načiniaková, 

hovorca a PR manažér skupiny Falck na Slovensku

  O odpustenie poistného za apríl 2020 požiadalo Sociálnu 
poisťovňu 34 551 subjektov, z toho bolo 15 035 SZČO a 19 516 
zamestnávateľov. Túto možnosť mali zamestnávatelia alebo 
povinne poistené SZČO, ktoré boli v apríli 2020 nútené uzatvoriť 
aspoň jednu prevádzku najmenej na 15 dní.

O odpustenie poistného za apríl požiadalo 34 551 zamestnávateľov a SZČO

  Možnosť požiadať o odklad poistného za marec využilo 11 791 subjektov, z 
toho bolo 5 281 SZČO a 6 510 zamestnávateľov. O odklad žiadali tí zamest-
návatelia a povinne poistené SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie 
poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej 
činnosti o 40 % a viac. Pri splnení podmienok im bude splatnosť predĺžená 
do 31. júla 2020.

  Sociálna poisťovňa sa pri vybavovaní tejto agendy stretáva s viacerými 
chybami žiadateľov. K najčastejším patrí to, že odosielateľ uvedie nesprávny 
alebo neexistujúci variabilný symbol, ktorý umožňuje rýchlu a presnú iden-
tifi káciu žiadateľa. 
  Tiež sa vyskytujú prípady, že odosielateľ síce uvedie správny variabilný 
symbol, ale v období, za ktoré čestné vyhlásenie podáva nie je registrovaný 
ako odvádzateľ poistného (napr. ukončil činnosť pred marcom alebo začína 
až v máji). Niektorí žiadatelia si zase pozorne neprečítajú upozornenia pri 
vypĺňaní jednoduchého formuláru, ktoré sú v ňom uvedené a do niektorých 
políčok vpisujú údaje a informácie, ktoré tam nepatria. 
  Sociálna poisťovňa sa pri súčasných mimoriadnych počtoch požiadaviek musí 
zaoberať aj overovaním správnych údajov a odstraňovaním týchto chýb.

(socpoist)

  V súvislosti s poslednou novelou zákona o sociálnom poistení 
a čiastočným otvorením škôlok a škôl od 1. júna 2020 Sociálna 
poisťovňa uskutočnila zmeny v tlačivách Žiadosť o ošetrovné 
(nárok uplatnený počas krízovej situácie) a Čestné vyhlásenie 
k žiadosti o ošetrovné na účely výplaty dávky ošetrovné počas 
krízovej situácie.

Ak rodič po otvorení škôl a škôlok pokračuje v OČR, nepodáva novú žiadosť

  Nový formulár Žiadosti o ošetrovné je určený iba tým poistencom, ktorí doteraz 
počas koronakrízy o dávku pandemické ošetrovné ešte nežiadali a nepoberajú 
ju. Nový formulár Čestného vyhlásenia je určený všetkým poberateľom dávky 
(súčasným, ktorí pokračujú v OČR a aj júnovým „novým“ žiadateľom), ktorí v 
ňom za mesiac jún musia vyznačiť dni, počas ktorých sa o deti starali, resp. 
vyznačia, či dieťa jasle/školu/škôlku v júni navštevovalo. Toto Čestné vyhlá-
senie treba príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne doručiť do konca júna.   
Tí poistenci, ktorí potvrdili dni ošetrovania na doterajších tlačivách, nemusia 
posielať a vypĺňať nové. Nové tlačivá sú platné iba odo dňa ich uverejnenia 
na webovej stránke Sociálnej poisťovne.
  Znamená to, že ak si poistenec nárok na ošetrovné uplatnil prostredníctvom 
pôvodnej žiadosti (už poberá dávku ošetrovné), novú žiadosť o ošetrovné 
od 1. júna 2020 nie je potrebné podať, bude v nej pokračovať a na konci 
júna pošle pobočke už len formulár Čestné vyhlásenie aj s údajmi, či dieťa 
navštevovalo školu/škôlku.
  Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že posudkoví lekári Sociálnej po-

isťovne môžu od 21. mája 2020 posudzovať dlhodobo nepriaznivý zdravotný 
stav nezaopatreného dieťaťa na účely nároku na ošetrovné.
  O posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu môžu požiadať ro-
dičia, ktorí sa osobne a celodenne starajú o dieťa do dovŕšenia 18 rokov veku, 
ktorému nebolo vydané rozhodnutie príslušného úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny o dlhodobo nepriaznivom stave alebo zdravotnom ťažkom postihnutí. 
Požiadavku na posúdenie dlhodobého nepriaznivého stavu posudkovým leká-
rom Sociálnej poisťovne môže rodič vyznačiť priamo v žiadosti o ošetrovné. 
Následne ho bude kontaktovať poverený zamestnanec Sociálnej poisťovne a 
posúdenie sa vykoná v neprítomnosti dieťaťa.                              (socpoist)

Kto daroval krv?   
  V stredu 3. júna 2020 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svid-
níckej nemocnice darovať krv 22 bezpríspevkových darcov: 
   Martin Goc (51), Peter Volčko (46), Marek Pasnišin (13), Jozefína Kudlová 
(2), Jaroslav Gergeľ (6), Viliam Jachymovič (7), Ľubomír Jurečko (10),  Ma-
rian Ilčisko (5), Zuzana Gulová (7), Jaroslav Vasičko (25), Sebastián Sekeľ 
(6), Dávid Sasarák (4), Matúš Jakubov (52), Peter Senaj (60), Marek Jesen-
ský (26), Miroslav Boháč (26), Andrea Pirová (5), Filip Mašlej (7), Radoslav 
Poperník (10), Ladislav Jasik (28), Martin Slivka (27), Ján Slivka (10). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 
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  Dotačné výzvy Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zo-
stávajú zachované. Krajská samospráva aj napriek koronakríze 
na ne v tomto roku rozdelí 4,4 milióna eur. 

Kraj pokračuje v dotačných programoch 

  Prešovský samosprávny kraj pôvodne plánoval v rámci Výzvy pre región, 
Výzvy predsedu PSK a  Mikroprogramu PSK prerozdeliť 
5,6 milióna eur. V apríli tohto roku pandemická situácia 
a ekonomické dôsledky takmer ohrozili túto alokáciu, 
napokon májové zastupiteľstvo potvrdilo rozhodnutie 
poskytnúť z rozpočtu už vyčlenených 4,4 milióna eur.  
„Hoci sme museli z pôvodnej čiastky ubrať, grantové 
programy nepadli, a to je podstatné. Je to výzva i pre 
nás aj pre partnerov v rámci regiónov, obce, mestá, 
neziskové organizácie, ale aj podnikateľské subjek-
ty, keďže aj oni musia zabezpečiť spolufi nancova-
nie. Viacerí budú poznačení krízou, takže nie všetky 
projekty budú môcť byť zrealizované. Napriek tomu 
pevne verím,  že uspokojíme čo najviac prijímateľov 
pomoci, ktorí sa do dotačných výziev už zapojili 
alebo ešte chystajú zapojiť,“ uviedol predseda PSK 
Milan Majerský. 
  Ako v tejto súvislosti povedal prešovský župan, úprava 
sa týka najmä Výzvy pre región, kde krajská samosprá-
va nevyčlení pôvodne avizovaných ďalších 1,2 milióna 
eur na pútnický turizmus a infraštruktúru v cestovnom 
ruchu. Oba komponenty boli priradené k cyklotrasám 
a rozvoju cyklodopravy. 
„Teší ma, že napriek výpadkom v rozpočte krajskej 
samosprávy v súvislosti s pandémiou  vieme po-
kračovať v podpore viacerých oblastí života v mes-
tách i na vidieku a skvalitňovať tak život obyvateľom kraja. Koncepcie 
grantových schém sa nám osvedčili a naštartovali viaceré zmysluplné 

iniciatívy a projekty. Chceme v tomto snažení pokračovať, preto aj na-
priek úpravám zachovávame oblasti pomoci, ktoré sme už avizovali,“ 
dodal predseda M. Majerský. 
  V plnom rozsahu  a za prijatých podmienok sa bude realizovať grantová 
schéma Mikroprogram PSK. Dotačné peniaze vo výške 1,01 milióna eur sú 

určené na fi nancovanie projektov realizovaných na 
podporu verejného života miest, obcí, záujmových 
združení občanov v troch programoch Šport, Kultúra a 
Sociálne služby. Lehota na podanie žiadostí už uplynula 
31. marca. Do konca júna sú ešte otvorené v rovnakých 
oblastiach dotačné programy  z Výzvy predsedu PSK, 
kde je na podporu verejnoprospešných aktivít vyčlene-
ných  224 600 €. Žiadosti  je možné okrem elektronickej 
formy po novom podávať osobne alebo písomne na 
adresu Úradu PSK.
  V rámci Výzvy pre región je pre žiadateľov alokovaných 
3,2 milióna eur. Po  jednom milióne budú podporené 
projekty obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a ná-
rodných kultúrnych pamiatok  a rovnako aj výstavby a 
rekonštrukcie športovísk. 
  V oboch programoch lehota na podanie žiadosti už 
uplynula 31. marca. O dotácie je možné žiadať ešte v 
dvoch  programoch, kde bol termín žiadostí predĺžený 
do 30. júna. Ide o už spomínaný program podpory 
cyklotrás, cyklodopravy, infraštruktúry v cestovnom 
ruchu a pútnického turizmu, kde je vyčlenený 1 milión 
eur a program určený sociálnym službám a paliatívnej 
zdravotnej starostlivosti s objemom 200 tisíc eur.  
  Všetky potrebné informácie o vyhlásených výzvach 
PSK, ako aj potrebné formuláre nájdu žiadatelia na 

stránke www.vucpo.sk.
 Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK

Predseda PSK Milan Majerský 

  Darovať podiel zo zaplatenej dane je stále možné. Daňové 
úrady spracúvajú vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej 
dane podaných zamestnancami do konca apríla a daňovníkmi 
v daňových priznaniach podaných do konca marca. V zmysle 
zákona sa darované fi nancie dostanú na účet prijímateľov do 
troch mesiacov v závislosti od zákonných termínov. 

Podiel zo zaplatenej dane môžete stále darovať

  Finančná správa postupne spracováva darované podiely zo zaplatenej dane, 
a to z daňových priznaní podaných do 31. marca a vyhlásení podaných do 
30. apríla. Finančná správa pripomína, že 
poukázať podiel zo zaplatenej dane je stále 
možné - či už podaním daňového priznania 
alebo podaním vyhlásenia u zamestnan-
cov, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné 
zúčtovanie. 
  Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 
2019, a teda poukázať podiel zo zaplatenej 
dane neziskovej organizácii, občianskemu 
združeniu či nadácii je možné podať a daň z 
príjmov zaplatiť v lehote do konca kalendár-
neho mesiaca nasledujúceho po skončení 
obdobia pandémie. Ak teda napríklad vláda 
vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, da-
ňové priznanie môže daňovník podať do 31. 
augusta 2020, v tejto lehote je povinný daň 
z príjmov aj zaplatiť a zároveň v tejto lehote 
môže poukázať podiel zo zaplatenej dane (tzv. dve percentá). 
  Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,  je povinný vystaviť potvrdenie 
o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. 
  Ak vláda vyhlási skončenie pandémie napríklad v júli 2019, zamestnávateľ 
je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15. septembra 

2020 a zamestnanec tak môže darovať podiel zo zaplatenej dane podaním 
vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s týmto potvrdením 
najneskôr do 30. septembra 2020 - čiže do konca druhého mesiaca nasledu-
júceho po skončení obdobia pandémie. 

  Finančná správa následne darované fi nancie zašle
 na účty prijímateľov v nasledovných termínoch: 

- do  31. júla 2020, ak ide o vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane 
z príjmov, ktoré je súčasťou daňového priznania k dani z príjmov, pri ktorom 

posledný deň lehoty na podanie daňového 
priznania uplynul 31. marca a v tejto lehote 
sa daňové priznanie aj podalo,
- do  31. augusta 2020, ak ide o vyhlásenie 
o poukázaní podielu zaplatenej dane z 
príjmov, ktoré podal zamestnanec do 30. 
apríla 2020,
- do troch mesiacov od konca kalendárneho 
mesiaca, v ktorom bolo daňové priznanie 
podané za zdaňovacie obdobie, ktorého 
posledný deň lehoty podľa zákona o dani 
z príjmov uplynie počas pandémie a v tejto 
lehote sa daňové priznanie aj podá,
- do troch mesiacov po lehote na podanie 
vyhlásenia (t.j. od konca druhého kalendár-
neho mesiaca nasledujúceho po skončení 
pandémie) alebo do troch mesiacov po 

lehote na podanie daňového priznania (t.j. od konca kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po skončení pandémie).
  Podporiť svoju nadáciu, občianske združenie či neziskovú organizáciu je 
tak stále možné. Vyberať treba z prijímateľov zverejnených v zoznamoch 
notárskej komory. 

 (fs)
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Laco Novomeský napísal: 
„Smrť je len nenávratno. 

Iba zabudnutie je koniec života.“ 

7. júna 2020 uplynuli dva roky, 
čo nás navždy

opustil náš drahý manžel, otec, 
svokor a dedko

MUDr. LADISLAV SABANOŠ 
zo Svidníka

  Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
  S láskou a úctou spomínajú 
manželka Anna, deti Richard a Sylvia s rodinami, 
sestry s rodinami a svatovci   

    SPOMIENKA 

    SPOMIENKA 
Žiarila z Vás láska a dobrota, 

budete nám chýbať do konca života. 
Aj keď už nie ste medzi nami, 

v našich srdciach žijete stále s nami.
10. júna 2020 uplynie 9 rokov, 

odkedy nás navždy 
opustila naša milovaná 

mamka, babka 
a prababka 

ANNA KOSŤOVÁ 
z Nižného Orlíka

22. júna 2020 uplynie 10 rokov, 
odkedy nás navždy opustil náš milovaný otec, 

dedko a pradedko
JOZEF KOSŤ z Nižného Orlíka

  Venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú syn Michal a dcéra Anna s rodinami   

Sekretariát:                 
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, 
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
ŠTK OOFZ:
Vyzýva kluby OOFZ, aby v termíne do 30.6.2020 zaslali prihlášky do nového 
súťažného ročníka 2020/2021. Prihlášky sa vyplňujú iba v ISSF (elektronická 
podateľňa - prihláška do súťaže), za každé družstvo zvlášť (družstvo si treba 
vytvoriť v ISSF). Predpokladaný začiatok súťaže 9.8.2020            
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny 
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je 
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbaloveklu-
by.sk                                                                                        OOFZ Svidník

Úradná správa č. 25 zo dňa 4. júna 2020
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o d  8 .  j ú n a  2 0 2 0
LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

LEKÁRNE
Od 8. do 14. júna 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo 
Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
13. a 14. júna: MUDr. A. Fiľarská - Jilemnického 5 v Stropkove. 
          Kontakt: 054/742 37 83. 
Stomatologické pohotovostné služby sú cez víkendy a štátne sviatky od 
8.00 do 12.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR: 
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, 
Deti: 054/786 05 38.

WOHLLEBEN, Peter: Tajomné puto medzi človekom a prírodou. 
Prekvapivé poznatky o siedmich zmysloch človeka, o tlkote srdca 
stromov a vedomí rastlín.
 Bratislava, Tatran 2020. 217 s.
  Lesník a ochranca prírody Peter Wohlle-
ben objavuje prekvapivé podobnosti medzi 
človekom a prírodou. Je napríklad dokáza-
teľné, že ľudský imunitný systém využíva 
pri prechádzke lesom rastlinné antibiotiká, 
ktoré stromy uvoľňujú, aby sa chránili pred 
škodcami. Naše zmysly nie sú o nič menej 
vnímavé ako zmysly zvierat. Hoci zvieratá 
cítia blížiace sa zemetrasenie a iné prírod-
né katastrofy oveľa skôr ako človek, my 
zasa máme akýsi siedmy zmysel - naprí-
klad cítime, že nás niekto zozadu uprene 
pozoruje. Pes má všeobecne rozvinutejší a 
citlivejší čuch ako človek, zato vôňu zrelých 
lesných plodov a ovocia zavetríme skôr. 
Na druhej strane prejavujú rastliny a zvie-
ratá zarážajúce ľudské schopností. Autor 
knihy, nám ukazuje, že človek nestojí nad 
rastlinami a zvieratami, ale podobne ako ostatné druhy je súčasťou úžasného 
systému, v ktorom existuje vzájomná závislosť a spojitosť a jeho súčinnosť 
sme do dnešného dňa odhalili len čiastočne.

GREKSA, Marián
  Marián Greksa sa narodil 11. júna 1959, popri základnej škole chodil na 
hodiny klavíra, ale hra na tento nástroj ho veľmi nenadchla. Počas štúdia 
na gymnáziu hrával v študentských kapelách Vákuum, Katastrofa, Nervy a 
Tonic chvíľu na bicie, potom štyri roky na basovú gitaru. V roku 1981 spolu s 
gitaristom Andrejom Šebanom založil hardrockovú skupinu Demikát, s ktorou 
vystupoval dva roky a v roku 1983 sa skupina rozpadla. Skončil štúdium na 
Právnickej fakulte Univerzity Komenského a dostal príležitosť spievať so sku-
pinou Modus Janka Lehotského, s ktorou nahral albumy Najlepšie dievčatá 
a Každý niečo hrá. Z Modusu nastúpil na vojenskú službu, po ktorej nahral 
spolu s Borisom Filanom, Andrejom Šebanom a Pecim Uherčíkom svoj prvý 
album s názvom Demikát.

CORNWELLOVÁ Patrícia (9.6.1956-)
  Americká spisovateľka. Narodila sa v Miami, vyrastala v Montreale v Severnej 
Karolíne a žije v Bostone. Patrí k najpredávanejším autorom sveta. Jej diela 
boli preložené do 36 jazykov a vyšli v 120 krajinách. Jej prvý román Postmor-
tem so súdnou patologičkou Kay Scarpettovou zaznamenal celosvetový 
úspech. Udelili jej zaň päť najdôležitejších literárnych ocenení za najlepšiu 
knihu s kriminálnou zápletkou v USA aj v Európe v priebehu jedného roka. 
Vie pilotovať helikoptéru, má licenciu na potápanie a intenzívne sa zaujíma 
o forenzné technológie, čo jej pomáha pri písaní románov. Medzi jej novšie 
romány patria Prach, Posteľ z kostí, Červená hmla, Posledný prístav, Faktor 
Scarpettová, Predná línia, Kniha mŕtvych a iné. 

Celý týždeň som sa nerozprával so svokrou.
- Prečo?

- Nechcel som jej skákať do reči.

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  liturgiu o 10.00 
hod. Počas týždňa:  pondelok, utorok - 6.00 liturgia prot. Ján Paj-
koš, 17.00 večerňa - slúži  prot. Pajkoš, streda, štvrtok, piatok, 
sobota - 6.00 liturgia, 17.00 hod. - večerňa - slúži prot. Ján Sovič. 
Vo sviatky cez týždeň: 6.00 liturgia - prot. Ján Pajkoš, 8.00 - utre-
ňa, 9.30 liturgia - prot. Ján Sovič. Poznámka: V prípade pohrebov, 
sobášov, týždenných, ročných a iných bohoslužieb sa duchovní 
vzájomne dohodnú.

GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - MESTO
   Pondelok 8. júna: 6.30 hod.: * Anna M., 18.00 hod.: * Anna s rod., 
Utorok 9. júna: 6.00 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † 
Ján, Anna, Michal, Ján, Juraj, 18.00 hod.: † Mária, Michal, Michal, 
Vasiľ (panychída), Streda 10. júna: 6.30 hod.: † Agnesa, 18.00 
hod.: * Helena, Viera, Miroslav, Ján, s rodinami, večiereň sviatku, 
poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho pána Ježiša Krista, 
Štvrtok 11. júna: 6.30 hod.: * za farnosť lit. s myrovaním, 12.00 
hod.: * Dušan, Milena, Dávid lit. s myrovaním, 17.15 hod.: ruženec 
za závislých, 18.00 hod.: * Anna s rod. lit. s myrovaním, eucharis-
tická pobožnosť, Piatok 12. júna: 6.30 hod.: * Zuzana, 16.00 hod.: 
stretnutie detí a ich rodičov, 18.00 hod.: † Imrich K. (40 dňová lit.), 
Sobota 13. júna: 8.00 hod.: † Michal K. / † Štefan Č. (ročná lit.), 
(panychída za všetkých), 18.00 hod.: modlitby chvál so spol. dvaja 
traja v Kristovi, 2. nedeľa po päťdesiatnici, hlas. 2, 14. júna: 7.00 
hod.: ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * Alexander, 9.15 hod.: * Jozef 
a Katarína, Viktória, Zuzana, 10.30 hod.: * za farnosť, 18.00 hod.: 
* Peter, Mária, Radoslav s rod. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ  
   Utorok 9.6.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána, Vero-
niku a Veroniku, Streda 10.6.: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie 
pre Annu, Pavla s rod., Nadeždu s rod., Štvrtok 11.6.: 18:00 Za 
zdravie a Božie požehnanie pre rod. Soľankovú, Piatok 12.6.: 18:00 
+ Vasiľ, Anna, Ján, Peter, Paraska, Sobota 13.6.: 7:00 Za zdravie a 
Božie požehnanie pre Patrika, Nedeľa 14.6.: 9:00 Za farnosť. 
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Kino Dukla / Kronika

Kino DUKLA Svidník opäť v prevádzke
LOV LOV 

Piatok 12. júna o 20. hodine Piatok 12. júna o 20. hodine 
Poľovačka na ľudí? Príšerný nápad, ktorý sa skupina „inak rozmýš-
ľajúcich“ jedincov rozhodne vyskúšať naživo. Lov je znepokojujúci 

originálny triler od tvorcov hororových fi lmov Uteč, My a série Očista.
Réžia: Craig Zobel  •  Scenár: Nick Cuse, Damon Lindelof  •  Hrajú: Ike Ba-
rinholtz, Betty Gilpin, Emma Roberts, Hilary Swank
  Dvanásť ľudí sa zobúdza na lúke uprostred lesa. Nepoznajú sa, nevedia, 
kde sú, ani ako sa tam dostali. Netušia, že boli vybratí na špeciálny účel…..
stali sa lovnou zverou.
Kto a prečo na nich poľuje? 
Skôr ako si stihnú odpove-
dať, niektorí z nich padnú 
mŕtvi na zem. Tí, ktorí pre-
žili prvú salvu, začínajú tu-
šiť, že ide o život, a že ne-
známi strelci neprestanú, 
kým ich všetkých nezlikvi-
dujú. Normálny človek, by 
takúto situáciu nezvládol, 
lenže Crystal (Betty Gilpin) 
našťastie celkom normálna nie je. Nechystá sa zomrieť a urobí všetko pre to, 
aby prežila. Dokonca sa môže stať, že z lovcov budú obete….
Jason Blum, producent vynikajúcich hororov Uteč, My a série Očista, a Damon 
Lindelof, spoluautor televíznych seriálov Pozostalí a Stratení, prichádzajú s 
mysterióznym trilerom, ktorý sa miestami stáva až čiernou komédiou. Záleží 
na povahe a predstavivosti diváka.
„Lov je veľmi akčná, veľmi násilná, ale zároveň veľmi hravá satira,“ hovorí 
scenárista Damon Lindelof. „Nediktuje divákom čiernobiele videnie sveta, 
v ktorom sú len dobrí a zlí. Ukazuje dve skupiny ľudí, ktorí si nerozumejú a 
dopustia sa voči sebe extrémneho násilia. V tomto smere ma veľmi inšpiroval 
fi lm Uteč. Tiež som chcel nakrútiť desivý príbeh so spoločenským presahom, 
pri ktorom sa divák zároveň môže aj smiať,“ dodáva Lindelof.

 Rok výroby: 2020, Krajina pôvodu: USA, 90 minút, triler, 
slovenské titulky, vstupné: 5 eur

*** 
TO MUSÍ BYŤ NEBO 

Sobota 13. júna o 20. hodine 
Zvláštna cena poroty a cena FIPRESCI, Cannes 2019. Film je burlesk-

nou ságou skúmajúcou identitu, národnosť a spolupatričnosť, 
v ktorej humor prináša novú nádej.

Réžia: Elia Suleiman  •  Hrajú: Ali Suliman, Elia Suleiman, Grégoire Colin, 
Gael García Bernal, Vincent Maraval, Robert Higden
  Elia Suleiman, hlavná postava a rozprávač, uteká z Palestíny a hľadá alter-
natívny domov, len aby si 
uvedomil, že Palestína je 
vždy s ním. Prísľub nového 
života sa čoskoro premení 
v komédiu plnú omylov. 
Nech sa vydá akokoľvek 
ďaleko, od Paríža až po 
New York, všetko mu pri-
pomína domov: polícia, 
kontroly na hraniciach a ra-
sizmus sú vždy prítomné… 
A zatiaľ čo robí všetko pre to, aby sa začlenil do novej spoločnosti, každý mu 
neustále pripomína, odkiaľ pochádza. Ako sa tak túla a hľadá sám seba, Elia 
Suleiman si kladie základnú otázku: čo môžeme naozaj považovať za domov? 
Film je burlesknou ságou skúmajúcou identitu, národnosť a spolupatričnosť, v 
ktorej humor prináša novú nádej pre ostatných i pre samotného Suleimana.

Rok výroby: 2019, Krajina pôvodu: Francúzsko, Nemecko, Kanada, Palestí-
na, Katar, Turecko, komédia, dráma, 97 minút,  české titulky, vstupné: 5 eur 

***
MOSLEY

Nedeľa 14. júna o 16. hodine 
Všetko zvládneš, keď máš srdce obra

Réžia: Kirby Atkins  •  Hrajú: John Rhys-Davies, Lucy Lawless, Rhys Darby
Mosley a jeho rodinka torifantov sú v službách ľudí. Nikoho však netrápi, že 
torifanti sú inteligentné bytosti, ktoré hovoria a používajú ľudskú reč.
  Mosley tvrdo pracuje celé dni a týždne na farme, kde vládne výbušný a 
nepríjemný farmár Simon. Keď sa jedného dňa vráti Mosley z práce do svojej 
stajne prezradí mu jeho syn Rue, že v blízkom lese našiel niečo úžasné. Je 
to starodávna jaskyňa s maľbami bytostí, ktoré sa veľmi podobajú torifantom 
- ale chodia vzpriamene a majú ruky.
V snahe oslobodiť svoju rodinu od života v nevoľníctve, je Mosley nútený opus-
tiť svoju rodinu a vybrať sa na nebezpečnú cestu za nájdením legendárnych 
bytostí - vzpriamených, zatiaľ čo ho prenasleduje lovec, stopár Warfi eld.

Rok výroby: 2020, Krajina pôvodu: Čína, Nový Zéland, animovaný, 
rozprávka, 97 minút, slovenský dabing, vstupné: 5 eur  

***
INFORMÁCIE 

  Online predaj vstupeniek je dočasne zrušený. Vstupenky bude možné zakúpiť 
len v pokladni Kina Dukla, a to 1 hodinu pred každým premietaním. Žiadame 
návštevníkov, aby dodržiavali požadované hygienické opatrenia: 
* vstup len s prekrytím nosa a úst, 
* dezinfekcia rúk pri vstupe, 
* konzumácia občerstvenia je v kinosále ZAKÁZANÁ.
Aktuálny program Kina Dukla Svidník na: www.kinokultura.svidnik.sk

MANŽELSTVO UZAVRELI 
  Ing. Ľubomír Čarný (Široké) a Zuzana Mikitová (Nižná Jedľová), Štefan 
Kočiš-Kovaľ (Stupava) a Jana Hrinková (Hunkovce)

NAVŽDY NÁS OPUSTILI 
  Anna Gulová (1931, Krajná Bystrá), Jozef Vadoc (1964, Bukovce), Michal 
Boboš (1938, Stropkov), Verona Vargovičová (1930, Slovenská Kajňa), Milan 
Kušnier (1942, Ladomirová), Anna Kašová (1933, Želmanovce), Peter Šichula 
(1954, Šandal), Mária Kovalčíková (1947, Železník), Květa Baranová (1936, 
Medzilaborce),  Mária Marová (1928, Medzilaborce), Júlia Lazorčíková (1937, 
Čabalovce), Ján Madej (1949, Chotča), Anna Pipasíková (1947, Cernina), 
Anna Vaščišinová (1926, Kalinov),  Andrej Parimucha (1939, Giraltovce), 
Michal Marko (1942, Stropkov), Miroslav Miko (1958, Brusnica), Ľubica 
Lovasová (1969, Giraltovce), Helena Belasová (1932, Mestisko), Katarína 
Gracová (1937, Svidník), Milan Olách (1967, Stropkov), Elena Poperníková 
(1927, Kečkovce), Helena Vachová (1939, Stropkov), Jozef Gajdoš (1938, 
Stropkov), Ján Popovec (1930, Stropkov), Stanislav Kompuš (2001, Me-
dzilaborce), Juraj Balog (1934, Svidník), Milan Murin (1952, Stropkov), Ján 
Dirbas (1955, Svidník), Andrej Mucha (1956, Stropkov), Mária Hudáková 
(1932, Cernina), Anna Palidrabová (1931, Stropkov), Mária Lacová (1947, 
Svidník), Lýdia Popiková (1956, Okrúhle), Matej Ferenc (2001, Stropkov), 
Anna Lojková (1960, Svidník), Oľga Fedáková (1964, Stropkov), Helena 
Šeregová (1931, Kalinov).  


