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Zastrešenie klziska podporí aj Slovenský zväz ľadového hokeja, no má podmienky
Primátorka potvrdila, že predbežné náklady sú vo výške 1,4 milióna eur!
Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na výstavbu,
modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry a o
spolupráci pri vytvorení športového centra pri základnej škole
zobralo Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku na vedomie. Za takýmto pomerne zložito formulovaným textom je v skutočnosti
pokračovanie snáh o zastrešenie jestvujúcej ľadovej plochy vo
Svidníku.
PRIMÁTORKA VYZDVIHLA KONKRÉTNE BODY ZMLUVY
Na zasadnutí svidníckeho mestského parlamentu v uplynulú stredu 24. júna
spomínanú zmluvu predložila primátorka Marcela Ivančová. Vyzdvihla z nej
niektoré konkrétne body, ktoré sú podľa nej dôležité. „Je to organizovanie
školského korčuliarskeho programu pre žiakov
druhého ročníka prvého
stupňa základných škôl a
predškolských tried materských škôl, a to v školských rokoch 2021/2022
a 2022/2023. Zabezpečenie výučby korčuľovania,
pričom tieto kurzy korčuľovania bude personálne
zabezpečovať Hokejový
klub Mládež HC 46 Bardejov, pretože my nedisponujeme trénermi, ktorí by mali príslušnú
licenciu,“ povedala primátorka. Podmienky tejto spolupráce budú pritom
podľa nej riešené v samostatnej zmluve.
PODMIENKOU AJ PROGRAM PRE ŽIAKOV
Ďalšou povinnosťou mesta bude organizovanie popoludňajšieho športového
programu pre žiakov prvého stupňa minimálne na dvoch základných školách,
no primátorka presadzuje, aby to bolo na všetkých troch školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. „Majú to byť voľnočasové aktivity popoludní a
nielen hokej, ale aj atletika, plávanie, beh, čiže celá škála športov.“
Povinností mesta je viac a patrí medzi ne aj zabezpečenie voľnočasových
športových aktivít žiakov základných škôl prostredníctvom odborne vyškoleného personálu - ambasádorov športových aktivít. Znamená to zaškoliť a
financovať činnosť dvoch ambasádorov športových aktivít, ktorí by zastrešovali
ten korčuliarsky program a mali by na starosti už spomínaný popoludňajší
program pre deti na základných školách.
Mesto sa zaviaže aj k bezplatnému poskytnutiu ľadovej plochy pre kluby
korčuliarskeho programu, teda škôlkarov a žiakov základných škôl, a to jednu
hodinu denne, päť dní v týždni.
PRACOVNÝ POMER PRE AMBASÁDOROV
Navyše mesto bude povinné vytvoriť podmienky pre uzatvorenie a financovanie pracovného pomeru na kratší pracovný čas dvom už spomínaným

ambasádorom športových aktivít a takisto musí zabezpečiť dopravu škôlkarov
a školákov zo škôl na zimný štadión a späť. SZĽH poskytne výstroj, teda prilby,
korčule, dresy a podobne s tým, že ho musí pravidelne dopĺňať tak, aby bola
stále k dispozícii pre 25 žiakov kurzu, a rovnako aj občerstvenie a vyškolenie
ambasádorov. Všetky tieto aktivity by malo zabezpečovať Centrum športu
pri základnej škole a príspevok mesta na projekt počas 22 mesiacov, pričom
začiatok má byť v septembri 2021, má byť celkovo 34 760 eur. Ambasádormi
pritom môžu byť napríklad aj zamestnanci škôl. Zmluva je stále v štádiu
vyjednávania, nie je definitívna. „Finálnu podobu zmluvy predložím, keď
bude dopracovaná do najmenších detailov,“ podotkla primátorka, pričom
celá zmluva súvisí so snahou mesta zastrešiť klzisko. Na našich stránkach
sme už o tom písali.
PAVEL OLEJÁR: „KOĽKO BUDE STÁŤ PREVÁDZKA A AKO
DLHO BUDE KLZISKO V ROKU FUNGOVAŤ?“
Poslanec Pavel Olejár po vystúpení primátorky uviedol, že sa veľmi teší.
„Veľmi sa teším, pretože na zastrešenie klziska máme od vlády 300-tisíc
eur, teraz ďalších 250-tisíc eur od SZĽH a ako si, pani primátorka, viackrát
uviedla, máme prísľub na minimálne 100-tisíc eur od PSK a keďže si
skôr hovorila, že na zastrešenie treba 650 až 700-tisíc eur, takže to máme
komplet k dispozícii. Veľmi sa tomu teším, že môžeme ľadovú plochu
zastrešiť,“ vyhlásil Pavel Olejár a reagovala primátorka s tým, že mesto
nemá všetky potrebné financie. „Pracujeme na projektovej dokumentácii
a už teraz môžem povedať, že to nebude stáť 700-tisíc eur, tá cena bude
určite vyššia, a to treba priznať. Aj keď si zoberieme ceny okolitých štadiónov, všade to bolo drahšie. Ja dnes neviem, koľko bude stáť štadión,
na Úrade PSK máme žiadosť na 200 000 eur. Chcem zdôrazniť, že to
nie je o korčuľovaní, to je o tom, ako mladých ľudí prilákať do mesta a
počítame s tým, že celá spádová oblasť je 40-tisíc ľudí.“
Pavlovi Olejárovi sa však primátorkine vyjadrenia nepozdávali a poznamenal,
že by bolo férové, ak by sa vedenie mesta s poslancami rozprávalo otvorene.
Primátorka Marcela Ivančová potom potvrdila to, čo sme na našich stránkach
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Zastrešenie klziska podporí aj Slovenský zväz ľadového hokeja, no má podmienky
už uviedli skôr, že projektová dokumentácia ukázala predpokladanú sumu
zastrešenie ľadovej plochy vo výške 1,4 milióna eur. „Stále však rokujeme,
aj nás zaskočila táto suma, nie je to ale definitívne, musíme tlačiť na
efektivitu, využívať plochu nielen na korčuľovanie, ale ideme postupne. Musíme dokončiť projekt, vysúťažiť to, a potom sa rozhodnúť, ako
ďalej. Všetky projekty v meste tvoríme nanovo, to si treba uvedomiť,“
zdôraznila Marcela Ivančová, ktorá potom čelila ďalším otázkam poslancov,
ktorých zaujímali úplne prirodzené veci. „Koľko bude stáť prevádzka a ako
dlho bude klzisko v roku fungovať?“ pýtal sa Pavel Olejár.
V ROZPRAVE ZAZNELO VEĽA NÁZOROV A OTÁZOK
Jeho kolega Ján Vook chcel vedieť, čo všetko zahŕňa suma 1,4 milióna eur
i to, čo bude mať mesto financie na prevádzku. Michal Iľkanin poznamenal,
že zabezpečovanie dopravy detí zo škôl na klzisko a späť asi vo Svidníku
nie je potrebné a nabádal k tomu, aby vznikol multifunkčný priestor, nielen
klzisko na päť - šesť mesiacov v roku a Katarína Siváková sa pýtala, či si
mesto sa navrhovanou zmluvou so SZĽH stojí a či ju vie naplniť. V rozprave
zaznelo viacero zaujímavých názorov a na otázky primátorka odpovedala,
že všetko bude jasné, keď bude hotový projekt. „V uplynulej sezóne malo
klzisko stratu 20-tisíc eur, keď s novým vyjdeme a nulu, bude to veľmi
dobrý výsledok. Koľko bude stáť prevádzka, bude jasné, keď budeme
mať hotovú projektovú dokumentáciu. Ako sme už uviedli, Jána Vooka
zaujímalo, čo všetko zahŕňa suma 1,4 milióna eur. Pýtal sa, či v tom je
rolba, chladiace zariadenie, mantinely a podobne. „Lebo ak nie, tak to
je ďalších 500-tisíc eur,“ podotkol Ján Vook. „Každý jeden primátor, ktorý
kandidoval i ktorý bude kandidovať, to
chcel a bude chcieť, len si treba zodpovedať otázku, či na to máme a kto tam bude
chodiť. Treba sa nad tým začať zamýšľať.
My ideme postaviť zimný štadión za 1,4
milióny plus s réžiou, ktorú neviem či
unesieme, ale nemáme žiadnu koncepciu,“
pokračoval Ján Vook.
Primátorka Marcela Ivančová uviedla, že
jej predstavou nie je mať tu hokejové A mužstvo, nakúpiť hráčov z celého sveta a hrať
extraligu. „Práveže my chceme začať od
tých najmenších,“ povedala primátorka a
predpokladané náklady komentovala takto:
„Ide o zastrešenie a treba si uvedomiť, že
statické zaťaženie objektu zvyšuje cenu. Celkovo ale v cene je vzduchotechnika, osvetlenie, rolba tam nie je, aj stará naftová rolba by mala
spĺňať kritériá. A ešte k tej cene, že 700-tisíc eur sa dá urobiť nejaký
polotovar,“ vyhlásila primátorka, ktorá tak priznala to, čo Ján Vook podľa jeho
slov tvrdil už dlhšie. No a k otázke Jána Vooka, či bude mať mesto financie
na prevádzku, dodala: „Je to otázka priorít, pán poslanec.“
K otázke multifunkčného využitia zastrešeného klziska, o ktorej hovoril Michal
Iľkanin, primátorka povedala, že celé je to programované na to, čo aktuálne
chceme. „Tá multifunkčnosť je obmedzená, 1 500 ľudí tam určite nedostaneme, to by sme tú cenu dostali radovo omnoho vyššie, no verím, že
500 ľudí na príležitostné akcie by tam mohlo byť, ale opäť zdôrazňujem,
na tom všetkom sa ešte pracuje.“
Posunu v snahách o zastrešenie klziska sa tešili všetci rečníci, aj Kamil Beňko
a zdôraznil, že svoje výhrady už povedal aj na zasadnutí komisie výstavby,
ktorá celý projekt od projektanta mala k dispozícii tak, ako aj členovia Mestskej
rady. Ostatní poslanci však projekt nevideli. A hoci Kamil Beňko ako predseda
komisie výstavby projekt videl, pýtal sa to, čo už vedel. „Zaujímalo by ma,
či tam budú aj šatne, sociálne zariadenia, nové chladenie, mantinely,
plexisklá, aby sa dalo hrať súťažný hokej, pretože keď budeme mať siete
za bránou, nikdy sa tu nebude môcť hrať žiaden súťažný zápas, môžeme
sa len korčuľovať.“ Nič z toho, čo Kamil Beňko spomínal, projekt vo svojej
aktuálnej podobe nezahŕňa, pretože ten rieši výlučne zastrešenie.
Poslanec Adrián Labun pripomenul, že keď sa riešila možnosť výstavby futbalového ihriska s umelou trávou, predpokladané náklady, ktoré boli omnoho
nižšie, sa mnohým zdali vysoké, no teraz je všetko v poriadku. „Vybudujme
hokejové prípravky, nech ukážu činovníci hokeja, že o to majú záujem,
pretože ja nevidím jedno mužstvo, žeby sme hrali súťažne. Vo futbale to
však tak nie je, máme mužstvá v jednotlivých kategóriách, máme riadne
štruktúry, no nepomohlo. Teraz sa mi zdá, že budeme veličinou hokeja
v spádovej oblasti, a rovnako sa mi zdá, že ideme z opačného konca,

ale kvitujem každú jednu investíciu, no necítim zanietenosť hokejových
nadšencov, skôr je väčšia zanietenosť vedenia mesta. Nie som proti, ale
poďme postupnými krokmi,“ vyhlásil poslanec Adrián Labun.
JOZEF POPERNIK: „O ZASTREŠENÍ SA ROKY HOVORÍ,
NO NIČ SA NEUROBILO“
Pridal sa aj poslanec Jozef Popernik: „O zastrešení sa roky hovorí, no nič
sa neurobilo. Súčasná situácia je neudržateľná, náklady sú neúmerné a
vždy zasiahne vyššia moc. Taká šanca sa v budúcnosti nemusí vyskytnúť. Ak to premrháme, bude mať mesto na to, aby v budúcnosti samo
niečo také urobilo? Preto by sme sa mali správať rozumne,“ nabádal
kolegov Jozef Popernik a súhlasila s ním aj primátorka. „Ja mám pocit, že
väčšina diskutujúcich nemá o zastrešenie klziska záujem a stačí povedať,
a ja budem svoju energiu využívať niekde inde. Ja pracujem na štyroch
frontoch, aby sa niečo podarilo, a tu máme takéto postoje. Keď nebudeme pripravení na nové programovacie obdobie, tak neuspejeme pri
snahe získať financie. Neviem, treba povedať prioritu, nebudem prerážať
hlavou múr a napokon narazím na odpor poslaneckého zboru, že nám
netreba, lebo nemá kto korčuľovať. Venujem tomu množstvo energie
a skutočne chcem, aby sme niečo spoločne dokázali urobiť,“ vyhlásila
Marcela Ivančová a viacerí poslanci zopakovali, že nikto nie je proti, len chcú
vedieť podrobnosti a odpovede na úplne prirodzené otázky.
Poslankyňa Katarína Siváková v tejto súvislosti podotkla, že k tak finančne náročnému projektu by mohlo byť zvolané pracovné stretnutie, aby sa
všetko rozobralo. „Dnes by sme tu nemuseli toľko hovoriť o pomerne
jednoduchých, no zásadných otázkach,“
upozornila poslankyňa a primátorka uviedla,
že pracovné stretnutie zvolá, ale v prvom rade
riešia počet ľudí na štadióne. „Nemám však
problém zvolávať pracovné stretnutia,
len aby poslanci prišli,“ povedala Marcela
Ivančová a na margo otázok, odkiaľ chce
mesto získať ďalšie financie, teda minimálne
700-tisíc eur, uviedla, že sa budú snažiť čo
najviac získať z externých zdrojov, ale podľa
nej si treba uvedomiť, že takú situáciu, aby
nám napríklad štát niečo kompletne zaplatil,
tu už nikdy nebudeme mať.
Poslanec Jozef Popernik potom povedal,
že sa snaží počúvať s porozumením, no
niektorým diskutujúcim nerozumie. Reagoval Ján Vook, že „na to tu máme
mikrofóny, aby sme rozprávali.“ K Jozefovi Popernikovi sa pridal aj Vladimír
Žak. „Na jednej strane každý súhlasí, na strane druhej sa mi zdá, že sa
hľadajú prekážky. Aj ja dlhé roky počúvam o nutnosti zastrešenia klziska,
a teraz máme tú možnosť. Jednoznačne by sme do toho mali ísť.“
MICHAL GORIŠČÁK: „ÁNO, 700-TISÍC TO STÁŤ NEBUDE“
Viceprimátor Michal Goriščák podotkol, že treba oceniť snahu primátorky.
„Áno, 700-tisíc to stáť nebude, ale ja verím, že nebude to stáť ani na
1,4 milióna eur. Dúfam, že okolo milióna bude stačiť, bude to slúžiť pre
celý okres, ja verím, že tie zvyšné peniaze nájdeme všetci spolu a že ten
štadión, o ktorom sa roky hovorí, budeme konečne vo Svidníku mať,“
vyhlásil Michal Goriščák a Ján Vook sa ešte pýtal, či je súčasťou projektu
tribúna. „Možno, ako pani Siváková povedala, ak by sme mali pracovné
stretnutie, ak by ste s nami rokovali, mohli sme sa pýtať a bolo by všetko
jasné,“ zdôraznil poslanec Ján Vook. „Ja som veľmi nešťastná, že všade
vidíš problémy. Keby si sa všade tak zastával mesta Svidník, ako na
tomto fóre, tak by sme sa všetci mali omnoho lepšie,“ odpovedala mu
primátorka, ktorú chcel povzbudiť Matúš Majda. „Chcem ťa poprosiť, pani
primátorka, aby si nestrácala entuziazmus a aby si v tej svojej snahe
pokračovala,“ povedal poslanec Matúš Majda primátorke.
Pre mnohých úplne prirodzené otázky, veď predsa nejde o každodennú
investíciu, pre iných akoby zbytočné hľadanie problémov. Aj takto sa dá
zhodnotiť celá diskusia o snahe zastrešiť svidnícke klzisko. Svidník je v tomto
na začiatku, nič nie je schválené, nič nie je definitívne.
Hlasovaním však poslanecký zbor potvrdil, že klzisko chce zastrešiť. Všetci
prítomní štrnásti poslanci, pričom Peter Pilip na rokovaní chýbal, zobral návrh
zmluvy so Slovenským zväzom ľadového hokeja na vedomie. Po dokončení
projektovej dokumentácie bude nasledovať verejné obstarávanie na dodávateľa stavby a všetky procesy budú schvaľovať mestskí poslanci.
(ps)
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Ján Vook, Pavel Olejár a Katarína Siváková chceli
podľa údajov Ivana Sagana prerozdeliť rozpočet
Poslanec Ján Vook si zistenia a údaje hlavného kontrolóra mesta
Svidník Ivana Sagana, ktoré uviedol v liste poslancom zobral za
svoje. Po konzultácii a dohode s poslancom Pavlom Olejárom
a poslankyňou Katarínou Sivákovou predložil návrh uznesenia,
podľa ktorého sa finančné prostriedky, podľa analýzy hlavného
kontrolóra mali v rozpočte prerozdeliť.
Ivan Sagan totiž vyznačil položky a
sumy v rozpočte, ktoré sú podľa neho
do konca tohto roka prebytočné. Ukázal tak, kde podľa neho môže mesto
ušetriť, prípadne koľko financií a z
ktorých konkrétnych položiek môže
mesto použiť na iné účely.
Poslanec Ján Vook aj v mene Pavla
Olejára a Kataríny Sivákovej navrhol,
aby Mestské uznesenie schválilo
zníženie rozpočtu v konkrétnych
položkách tak, ako ich uviedol v liste
poslancom hlavný kontrolór Ivan
Sagan.
Ján Vook navrhol, podľa Ivana Sagana prebytočné financie, prerozdeliť
takto: 40 000 eur na stojiská kontajnerov; 170 000 eur na vypracovanie
projektu a realizáciu osvetlenia chodníka smerom na Jedľovku, výstavbu
chodníka na Ulici Sovietskych hrdinov
popred rodinné domy oproti bývalému
strojárskemu učilišťu, výstavbu parkoviska na Ulici Sovietskych hrdinov 372
oproti bývalej odevnej priemyslovke a
na iné rekonštrukcie a opravy komunikácií v meste; 20 000 eur na zakúpenie
drevených predajných stánkov a zriadenie mestského trhoviska a na zhotovenie nápisu po vzore iných miest na
reklamu mesta Svidník umiestnený na
pešej zóne aj s osvetlením a 50 000
eur na zakúpenie zastrešenia pódia a
samotné pódium.
Ján Vook zároveň navrhol, aby Mest-

ské zastupiteľstvo uložilo Mestskému
úradu vo Svidníku bezodkladné plnenie tohto uznesenia.
Hlasovanie však dopadlo jednoznačne. Za hlasovali poslanci Ján Vook,
Pavel Olejár, Katarína Siváková a Adrián Labun, ostatní prítomní poslanci
sa hlasovania zdržali.
Tomu však predchádzala pomerne
rozsiahla rozprava a nielen v diskusii,
ale i v rámci interpelácií poslancov.
Tému listu hlavného kontrolóra poslancom otvoril už spomínaný poslanec
Ján Vook. Primátorka Marcela Ivančová reagovala: „Viem, že nejaký
list ste dostali, ale nevidela som
ho, my sme ho proste nedostali.
Keď ho rozposielal pán hlavný
kontrolór, bolo by férové poslať ho
aj nám. Prečo si ten list, pán hlavný
kontrolór, neposkytol aj mne? Prečítajme ten list nahlas a poďme sa
o ňom baviť pred občanmi. Nemám
problém si tie tabuľky zobrať a prejsť si ich podrobne aj so všetkými
poslancami. Neviem sa však ubrániť dojmu, že motívom napísania
tohto listu bola nespokojnosť so
zrušením odmien pánovi hlavnému
kontrolórovi,“ aj týmito vetami reagovala primátorka Marcela Ivančová a
viackrát zopakovala, že list nemá.
Keď jej poslanec Kamil Beňko navrhol, aby dala hlasovať o prečítaní listu
hlavného kontrolóra, diskusia poslan-

cov pokračovala a napokon ho prečítal
poslanec Jozef Popernik. To, že list
má, potvrdil napríklad aj poslanec
Vladimír Kaliňák. Povedal, že hlavný
kontrolór vlastne chváli hospodárenie
samosprávy. Samotný hlavný kontrolór
na otázky primátorky, prečo jej list neposkytol, zareagoval takto: „Nechcel
som byť konfrontačný. Uznesenie,

zaznačiť a na tvoj podnet, pani
poslankyňa, vyznačíme,“ dodala
ešte primátorka a Katarínu Sivákovú
zaujímalo aj to, prečo Svidník dodnes
nemá tržnicu.
Primátorka sa napokon s poslankyňou zhodla, že si dajú spoločne kávu
a skúsia sa na to pozrieť žensky a
problematiku chýbajúcej tržnice skúsia

o ktorom píšem, schválilo mestské
zastupiteľstvo, preto som môj list
adresoval poslancom.“
Hlavného kontrolóra sa zastal napríklad Ján Vook. „Stále len hovoríme,
že, že sa nedá a nedá, no a pán
hlavný kontrolór našiel spôsob, tak
poďme to prerokovať.“
Ján Vook hovoril o potrebe parkoviska
pri bytovke na ulici Sov. hrdinov 372,
Kamil Beňko sa zaujímal o parkovisko
pri pošte a o kamióny jazdiace cez
mesto, Pavel Olejár navrhoval pri
plánovanej vyhliadkovej veži na vleku
osadiť písmená SVIDNÍK. „Pracujeme na tvojom návrhu, lebo asi
máš jasnovidecké schopnosti, ale
budeme radi, keď sa k tým písmenám prídeš odfotiť,“ odpovedala mu
primátorka.
Poslankyňu Katarínu Sivákovú
zaujímala rekonštrukcia miestnych
komunikácií a chodníkov, konkrétne
napríklad to, kedy sa začne výstavba
chodníka na Ulici Sov. hrdinov popred
rodinné domy oproti bývalému strojárskemu učilišťu. Rovnako požiadala
v tých najvyťaženejších lokalitách
vyznačiť pred vchodmi do panelákov
vyznačené miesta pre záchranárov,
aby ich v prípade potreby neblokovali
zaparkované autá a hovorila aj o tzv.
„lietajúcich“ kontajneroch napríklad
na Duklianskej ulici, ktoré poškodzujú
autá, pričom tento problém už skôr
osobne riešila s Technickými službami
a takisto aj s mestským prednostom
Miroslavom Novákom. „Dá sa vyznačiť,“ reagovala primátorka Marcela
Ivančová na otázku poslankyne, či sa
nedajú vyznačiť parkovacie miesta pre
záchranárov. „Pán Iľov, poprosím

vyriešiť. „Zakúpme drevené stánky
a budú sa používať nielen v rámci
tržnice, ale aj na rôzne iné akcie,“
navrhol zas Ján Vook, ktorý navrhoval
aj osvetlenie chodníka na Jedľovku
a Matúš Majda chcel na vedľajších
uliciach umiestnených kolmo na
Ulicu Sovietskych hrdinov pre väčšiu
bezpečnosť hlavne detí vyznačiť priechody pre chodcov. Poslanec Adrián
Labun hovoril o podobnej situácii na
Poštovej či Nábrežnej ulici a pripomenul aj to, že chodník chýba aj smerom
k niekdajšej Vinárni.
Vráťme sa ale k listu hlavného kontrolóra. Keď ho poslanec Jozef Popernik prečítal a Ján Vook navrhol zmeny
v rozpočte vychádzajúce práve zo
zistení hlavného kontrolóra, niektoré
čísla napadla primátorka. Povedala,
že sa napríklad počítalo s trinástimi
platmi pre zamestnancov Mestského
úradu, ktoré však nedostanú, čo
im už aj oznámila. Podielové dane
podľa Marcely Ivančovej znamenajú
pre samosprávu značný výpadok.
„Ja by som preto s týmito sumami
pracovala opatrnejšie, aby ste neschválili niečo, čo sa nebude dať
naplniť. Takáto situácia v histórii
svidníckej samosprávy ešte nebola,“ aj týmito vetami komentovala
primátorka situáciu, ktorá vznikla po
liste hlavného kontrolóra. No a celé
to skončilo tak, ako sme už uviedli.
Údaje uvedené hlavným kontrolórom
síce nikto priamo nevyvrátil, no o prerozdelení rozpočtu podľa návrhu Jána
Vooka sa síce hlasovalo, no väčšina
ho neschválila.
(ps)
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Otvorený list hlavného kontrolóra poslancom
Mestského zastupiteľstva mesta Svidník
Vážení páni poslanci,
vo svojom liste reagujem na uznesenie MsZ č. 156/2020 z 20.
mája 2020 v znení:
schvaľuje zrušenie odmien poslancov MsZ do konca roku 2020
a zrušenie odmeny hlavného kontrolóra.

nému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného
platu hlavného kontrolóra.
Prípad odobratia odmeny HK tento zákon nerieši. Podľa dobrých mravov,
tak zvýšenie ako aj odobratie prémií by malo byť zdôvodnené.
Podľa aktuálneho uznesenia MsZ zrušilo odmenu HK bez zdôvodnenia.
Predpokladám, že poslanci MsZ neboli spokojní s mojou prácou. Beriem každú
pripomienku resp. výtku k mojej práci na vedomie s tým, aby sa už viackrát
neopakovala, ale v tomto prípade nie som si vedomý aby som niečo zanedbal.
Predkladateľ návrhu poslanec M. Majda v úvode hovoril o šetreniach v dobe
“Koronavírusu“. Nepredložil žiadnu finančnú analýzu. Na otázku poslanca P.
Olejára, či sa uvažuje aj o odobratí odmien vedúcim pracovníkom aj na úrade,
primátorka to zamietla s tým, že na úrade došlo k zlučovaniu náplne práce,
čo sa prejavilo v ich väčšej vyťaženosti.
***
MsZ na svojom zastupiteľstve dňa 20. mája prijalo uznesenie 2. zmeny
rozpočtu mesta. Hľadali sa rôzne možnosti šetrenia a škrtania výdavkov. Len
samotný mestský úrad zabudol sprístupniť informácie pre poslancov v možnosti šetrenia mzdových prostriedkov. A chcem podotknúť, že tu nie je potrebné
siahať nikomu na mzdu, len upraviť rozpočet podľa aktuálneho vývoja.
Toto tvrdenie chcem potvrdiť nasledovnou analýzou
(viď príloha tab. č. 2):

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že očakávaná skutočnosť
oproti schválenému rozpočtu je nižšia o 179 057,43 EUR. Keď
Chcem poukázať na to, že predseda návrhovej komisie zlúčil do jednej vety
dve rôzne právne normy odmeňovania:
1.) Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcu
primátora mesta, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva a
zboru pre občianske záležitosti mesta Svidník, článok č. 2 - Odmeňovanie
poslancov
2.) Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 18c - Plat hlavného kontrolóra
I.)
Jednohlasným hlasovaním za toto uznesenie poslanci deklarujú, že sa odmeny vzdávajú v dobrej viere. Podľa platných Zásad odmeňovania poslancov
mestského zastupiteľstva, zástupcu primátora mesta, členov a tajomníkov
komisií mestského zastupiteľstva a zboru pre občianske záležitosti mesta
Svidník, článok 2 - Odmeňovanie poslancov:
6. Odmena podľa odseku 1, 2, 3, 4 alebo 5 tohto článku nepatrí poslancovi,
ktorý vyhlásil, že svoj mandát bude vykonávať bez nároku na odmenu alebo
sa tejto svojej odmeny vzdá. Podľa informácií ktorú uviedla primátorka mesta,
písomne sa odmeny poslanca vzdal
len poslanec Peter Pilip.
Preto formuláciu uznesenia, že MsZ
ruší odmeny poslancov MsZ považujem za nesprávnu, aj keď nespochybňujem jeho právoplatnosť. Podľa zásad
odmeňovania poslancov... odmeny sa
môže vzdať len samotný poslanec.
MsZ to môže zobrať na vedomie,
alebo upraviť Zásady odmeňovania.
V uznesení nie je určený dátum od
ktorého dňa sa rušia odmeny.
II.)
Hlavný kontrolór plní prevažne úlohy
uložené MsZ, preto aj hodnotenie jeho
práce patrí do kompetencii MsZ. Mzda
hlavného kontrolóra je stanovená
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení. MsZ má povinnosť ešte pred
vyhlásením výberového konania na
funkciu HK určiť rozsah výkonu funkcie
hlavného kontrolóra a jeho plat.
Podľa § 18c - Plat hlavného kontrolóra
(5) Obecné zastupiteľstvo môže hlav-

zohľadníme aj úsporu na odvodových povinnostiach cca 38,5
% z týchto miezd vo výške 68 937,11 EUR tak celá tato rezerva
je v hodnote 247 994,54 EUR.
Mám za to, že pri hľadaní rezervy finančných prostriedkov mohlo mesto
zohľadniť aj uvedenú skutočnosť a to aj bez úpravy miezd svojím zamestnancom, alebo škrtaním investičných akcií.
Pri schvaľovaní uvedeného uznesenie som nechcel byť konfrontačný aby som
vyťahoval analýzy a ani mojím úmyslom nie je spochybňovať právo poslancov
odobratie odmien hlavnému kontrolórovi.
Dávam na vedomie túto informáciu o stave a vývoji mzdových prostriedkov
poslancom mestského zastupiteľstva.
Ivan Sagan,
hlavný kontrolór mesta Svidník
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Ďalší pozitívny prípad
koronavírusu
Okres Svidník má ďalší potvrdený
prípad koronavírusu, teda ochorenia
COVID-19.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
informoval, že pozitívne testovanou
je žena z okresu Svidník, ktorá sa
vrátila z Anglicka aj s manželom.
Obaja sa po príchode na Slovensko
nahlásili na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ostali v domácej
izolácii a po piatich dňoch boli obaja
testovaní. Kým výsledok testu muža
bol negatívny, ženin test bol, naopak,
pozitívny. Obaja ostávajú v domácej
izolácii a podľa dostupných informácií
ide o pár z giraltovskej doliny okresu
Svidník.
(ps)
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Kardinál Dominik Duka priletel z Prahy do Svidníka
Český kardinál Dominik Duka pristál
na svidníckom letisku. V uplynulú
sobotu sa zúčastnil na slávnosti v
rekreačnej oblasti Domaša súvisiacej s loďou Bohemia a slúžil tam aj
slávnostnú svätú omšu za uzdravenie
sveta.
Z Prahy však necestoval autom, ale
priletel lietadlom a pristál na svidníckom letisku v uplynulý piatok. Privítal
ho viceprimátor Svidníka Michal Goriščák a prednosta Mestského úradu
vo Svidníku Miroslav Novák, ktorí mu
odovzdali aj upomienkové predmety
s motívom mesta, ako pamiatku na
síce krátku, ale predsa len návštevu
Svidníka.
(ps)
FOTO: Facebook/Marcela Ivančová

Svidník má ďalšieho duchovného - Mareka Picha
Po kňazskom svätení 20. júna v Košiciach má Svidník nového duchovného.
Je ním rímskokatolícky duchovný Marek Pich.
Primičnú svätú omšu slúžil v uplynulú sobotu 27. júna vo svidníckom Rímskokatolíckom kostole vo Svidníku.

Na slávnosti sa okrem rodičov, rodiny, príbuzných, priateľov a známych
zúčastnila aj široká verejnosť, medzi nimi aj primátorka Svidníka Marcela
Ivančová s manželom.
(ps) FOTO: Facebook/Marcela Ivančová
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Odhalili a požehnali pamätník a hrob nenarodených detí
Pamätník nenarodeným deťom, ako
aj hrob, do ktorého
môžu príbuzní uložiť
pozostatky svojho nenarodeného dieťaťa,
odhalili a požehnali v
uplynulý piatok na cintoríne pri Dome smútku vo Svidníku.
Hlavný iniciátor celého
projektu Marek Fek

Za myšlienkou a realizáciou tohto diela je

občianske združenie Spoločnosť
priateľov detí, mládeže a rodín vo
Svidníku, ktoré prevádzkuje útulok
Dom sv. Jozefa.
Podľa slov riaditeľa združenia Mareka Feka stavbu hrobky a úpravu
okolia realizovali práve obyvatelia
spomenutého útulku. Celý projekt s
nákladom približne 30 000 eur bol
financovaný z viacerých zdrojov,
pomocou projektov, ktoré podporili
Prešovský samosprávny kraj (PSK)
i mesto Svidník, formou verejnej
zbierky i sponzorskými darmi.
„V našom okolí sa dosť často objavovali manželia, ktorí nemali kde
pochovať svoje bábätko. Nečakali
túto situáciu, a teda boli v šoku.
Vyšlo to z praxe ako konkrétna
pomoc, nie už na záchranu života,
ale pomoc týmto ľuďom,“ vysvetlil
dôvod vybudovania pamätníka a
hrobu Marek Fek, podľa ktorého je
hrob v kombinácii s pamätníkom,
aby napomáhal pozostalým. „Keďže sme nechceli vyvolať nejakú
výčitku, ale skôr nádej, súsošie
preto symbolizuje nádej stretnutia
s rodičmi. Sklenená postava vyjadruje jeho dušu, ktorá sa prišla
rozlúčiť s rodičmi, a tí zároveň vidia, že to dieťa existuje,“ uviedol
Marek Fek.

Pamätník odhalili minister práce,
sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, riaditeľ Úradu PSK Fabián
Novotný a primátorka Svidníka
Marcela Ivančová.
„Vo svete je teraz téma, že na
akých životoch záleží. Myslím si,
že záleží na každom živote, či
je čierny, alebo biely, malý alebo
veľký, narodený alebo nenarodený, a preto som rád, že takýmto
pamätníkom si pripomíname aj
deti, ktoré sa nenarodili. Podľa mňa
je veľmi dobré, keď im dáme úctu
a pripomenieme si to, že ľudský
život vzniká od počiatku a končí
až prirodzenou smrťou,“ povedal
vo svojom príhovore minister Milan
Krajniak.
Okrem neho sa na slávnosti vo
Svidníku zúčastnila aj poslankyňa
Národnej rady SR Anna Andrejuvová, krajský a mestský poslanec
Ján Vook, viceprimátor Svidníka
Michal Goriščák, mestskí poslanci
Katarína Siváková, Michal Iľkanin, Matúš Majda, Martin Ždiňak,
Vladimír Kaliňák a Kamil Beňko,
ďalší pozvaní hostia, ale aj široká
verejnosť. Pamätník a hrob požehnali duchovní všetkých troch cirkví
pôsobiacich vo Svidníku.
(ps, pn)

Medzi hosťami bol aj minister práce, sociálnych vecí a
rodiny Milan Krajniak, poslankyňa Národnej rady SR Anna
Andrejuvová, viacerí mestskí poslanci a mnohí ďalší

Primátorka Svidníka Marcela Ivančová pri
odhalení pamätníka a hrobu spolu s Milanom
Krajniakom a Fabiánom Novotným
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Kancelária primátorky zaniká - Erika Červená už nebude jej vedúcou
Ďalšie zmeny na svidníckom Mestskom úrade. Platí nový organizačný poriadok, podľa ktorého sa napríklad ruší Kancelária
primátorky vedená Erikou Červenou. Nový organizačný poriadok Mestského úradu po prerokovaní so Závodným výborom
OZ SLOVES je platný od 8. júna 2020 s účinnosťou od 1. júla
2020.
„Nosnou myšlienkou zmeny organizácie práce na mestskom úrade
bolo finalizovať organizačné zmeny, ktoré prebiehali od minulého roka.
Práca mestského úradu sa od 1. júla 2020 organizuje v nasledovných
samostatných organizačných útvaroch: Sekretariát prednostu, Odbor
financií, Odbor školstva a kultúry, Odbor sociálnych služieb, Odbor
výstavby, dopravy a životného prostredia, Oddelenie projektového riadenia,“ ozrejmila najnovšiu situáciu primátorka Marcela Ivančová.
V praxi to teda znamená, že Kancelária primátorky je minulosťou a Erika
Červená ako jej vedúca končí. Opätovne vzniká odbor školstva, ktorého vedením je do uskutočnia výberového konania na miesto vedúceho či vedúcej
dočasne poverená práve Erika Červená.
Pripomeňme, že keď vznikla polemika o financovaní školských obedov a na
základe podnetu poslankyne Kataríny Sivákovej sa poslanci k tejto téme zišli
neplánovane, spomínal sa aj neexistujúci odbor školstva. Práve poslankyňa
Katarína Siváková upozornila, že nedôslednosť pri prijímaní predmetného

VZN mesta Svidník i financovaní školských obedov, môže mať na svedomí
aj to, že „na mestskom úrade aktuálne nemáme plnohodnotný odbor
školstva.“
Teraz je jasné, že odbor školstva vzniká nanovo a rovnako nanovo vzniká aj
Odbor výstavby, dopravy a životného prostredia. Počas pôsobenia Marcely
Ivančovej vo funkcii primátorky a Miroslava Nováka vo funkcii prednostu
Mestského úradu sa volal len Odbor výstavby, no vždy predtým sa volal
presne tak, ako sa bude teraz volať po novom. V názve chýba už len regionálny rozvoj, ktorý bol v posledných mesiacoch ako referát a po novom bude
problematika regionálneho rozvoja zrejme spadať pod Oddelenie projektového
riadenia. Vedúcou tohto oddelenia je Miroslava Molčanyiová, Odbor financií
riadi Nikolaj Vlčinov, Odbor sociálnych služieb Marta Jacková a spomínaný
Odbor výstavby, dopravy a životného prostredia dočasne ako poverený riadi
prednosta Miroslav Novák.
Podľa slov primátorky odbory majú zosúladené jednotlivé úlohy podľa
odbornej príslušnosti a prierezovej kompetencie. „Relevantný význam má
organizačná zmena vo vzťahu k projektovému riadeniu. Referát regionálneho rozvoja, ktorý fungoval pod odborom Kancelária primátorky
bolo dočasné riešenie za účelom vybudovania personálnej štruktúry
a jasných úloh, vrátane pravidiel projektového riadenia. Vzhľadom na
skutočnosť, že máme seriózny záujem podať žiadosť o získanie finančných prostriedkov z Operačného programu efektívna verejná správa na
podporu kľúčových kompetencií projektového riadenia, bolo nevyhnutné
organizačnými zmenami vypracovať stabilný kolektív zamestnancov,
ktorí sa zaoberajú problematikou získavania externých zdrojov financovania a písaním projektov,“ podotkla primátorka Svidníka.
Už spomínané Oddelenie projektového riadenia je novým prvkom v organizačnej štruktúre, ktorý chce primátorka naďalej funkčne a odborne posilňovať
v súlade s Operačným programom efektívna verejná správa.
„Súčasný odbor výstavby sa od 1. júla 2020 nepatrne mení v pomenovaní na Odbor výstavby, dopravy a životného prostredia. Od 1. júna je
dočasne poverený vedením odboru prednosta mestského úradu. Odbory
výstavby je odborne posilnený o pozíciu referenta investičnej výstavy
Ing. Viliama Staurovského. Problematika správy nebytových priestorov
sa v priebehu jedného roka skompletizovala do jedného referátu, ktorý
je začlenený pod odbor Sociálnych služieb. Kancelária primátorky sa
funkčne rozdeľuje. Pre problematiku školstva a kultúry je organizačným nástupcom Odbor školstva a kultúry. Úlohy vnútornej prevádzky
sa začleňujú pod sekretariát prednostu, kde sa stanovia nové pravidlá
riadenia, komunikácie a spolupráce s nájomcami v priestoroch budovy
AB,“ uzavrela primátorka Svidníka Marcela Ivančová.
(ps)

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE Lukáš Dubec sa riaditeľovania ujme
S hlbokým zármutkom a neutíchajúcim žiaľom oznamujeme,
že nás v piatok 26. júna 2020
vo veku nedožitých 40 rokov
po ťažkej a zákernej chorobe navždy opustila
naša milovaná manželka a mamka

Dagmara PORIZANIKOVÁ
z Vyšného Mirošova.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ňou prišli
rozlúčiť na jej poslednej ceste,
rovnako ďakujeme za všetky prejavy
sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš neopísateľný žiaľ.
Zároveň sa chceme poďakovať lekárom
a celému kolektívu
Interného oddelenia a Oddelenia
Jednotky intenzívnej starostlivosti
Nemocnice vo Svidníku
za príkladnú starostlivosť a pomoc pri zmiernení jej bolesti a utrpenia.
Milujúci manžel Jozef a synovia Tobias, Oliver a Dávid

1. septembra

Je to definitívne! Michala Picha vo
funkcii riaditeľa Technických služieb
mesta Svidník po 34 rokoch vystrieda
Lukáš Dubec.
Rozhodli o tom poslanci Mestského
zastupiteľstva vo Svidníku na svojom
zasadnutí v stredu 24. júna, ktorí tak
akceptovali návrh primátorky Marcely
Ivančovej a Lukáša Dubca do funkcie
riaditeľa vymenovali. Stalo sa tak po
tom, čo Lukáš Dubec spolu s Petrom
Kuderjavým a Marekom Sadivom
absolvovali výberové konanie spojené s verejným vypočutím. Členovia výberovej komisie primátorke
odporúčali za riaditeľa Technických
služieb mesta Svidník navrhnúť práve
Lukáša Dubca. Primátorka tak urobila
a svidnícky mestský parlament ho
do funkcie jednohlasne vymenoval.
Funkcie sa ujme 1. septembra.
(ps)
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V Nižnom Komárniku sa zopakovali povodne
Po piatku 19. júna, kedy povodne postihli viaceré obce pod Duklou, sa v niektorých z nich situácia zopakovala aj v pondelok 22. júna večer.
Voda sa v ten deň večer valila aj v Nižným
Komárnikom pri slovensko-poľskej hranici. Z
jedného domu museli šiestich ľudí evakuovať
hasiči. Prístupovú cestu, teda lávku k tomuto
domu, totiž zobrala voda.
Ľudia ostali odrezaní. Keďže pršať neprestávalo
a hladina miestneho potoka pomaličky stúpala,
z obecných nájomných bytov odišli aj všetci nájomcovia. „Zaplavilo by nám domy.“
„Keď strhne most, tak nemáme šancu. Končíme už.“ „Pre istotu všetci sme odtadiaľ utekali
preč.“ Toto tvrdili obyvatelia Nižného Komárnika. Tí čo mohli, odišli k príbuzným, no väčšina
nocovala na obecnom úrade. „Poskytneme im
tu nejaký nocľah, stravu, vodu, aby mohli
prečkať do rána,“ povedala starostka Nižného

Komárnika Jana Leščišinová. „Máme sa kde
schovať, urobíme si čaj, nič iné s počasím
nezmôžeme,“ poznamenal obyvateľ Nižného
Komárnika.
Na druhý deň ráno, teda v utorok, už bola
situácia v Nižnom Komárnika rozdielna. Od
rána v tejto obci, ale aj v niektorých ďalších
zarezávali vodohospodári. Na breh sa im napríklad podarilo dostať aj strhnutú lávku. „Musí
sa nejako spevniť, ale zase musíme čakať,
kým voda trošku klesne,“ povedala starostka
Jana Leščišinová.
V závere uplynulého pracovného týždňa
ešte kvôli odstraňovaniu následkov povodní v
niektorých obciach pod Duklou platil II. stupeň
protipovodňovej aktivity.
(ps)

Starostka Jana Leščišinová

Títo ľudia museli nocovať na obecnom
úrade. Prístupovú cestu, teda lávku k
domu, im totiž zobrala voda
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Hubári sú spokojní, sezóna sa rozbieha
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Už pred týždňom sme na našich stránkach písali o tom, že v regióne pod
Duklou sa už, zdá sa, rozbehla hubárska sezóna. Minulý týždeň to len potvrdil.
Dubáky dokonca rastú aj pred panelákom na Duklianskej ulici vo Svidníku a
hoci to poniektorí brali ako vtip, zdá sa, že to bola realita.
Dubáky v tráve pri vchode do jedného z panelákov zaujali každého, kto po chodníku okolo
prešiel. Podľa mnohých je to normálne. „Keď
niekto vyhodí huby vonku, môže sa stať, že
tie výtrusy sa chytia,“ komentoval dubáky pred
panelákom jeden zo Svidníčanov a ďalšia Svidníčanka sa pridala. „Takisto na záhrade máme
veľa podobných húb, napríklad šampiňóny
nám tam rastú, aj modráky.“
Skúsený svidnícky hubár Milan Halecký tieto
názory svojich hubárskych kolegov potvrdil tiež.
„Mám kolegu, má chatu a smreky, no a pod
smrekmi každý rok mu rastú, takže nie je
problém, môže sa stať.“
V podduklianskom kraji sú v týchto dňoch
hubári čoraz spokojnejší. Z lesa prichádzajú
s plnými košíkmi. „Rastú dubáky i kuriatka,
ale aj rôzne hríby,“ potvrdil Milan Halecký.
„Sú aj červivé, je pravda, ale ja sa snažím
zbierať čisté, aby som nemusel s nimi toľko
veľa doma robiť,“ dodal. „Sú to prvé huby,

do ktorých červíky idú ako včely na med,“
usmial sa ďalší hubár zo Svidníka.
Z chladnejšieho a daždivého počasia sme na
pár dní prešli do teplejšieho. Podľa hubárov
je to dobrý signál. „To je len taký začiatok
ešte, sezóna príde až trošku neskôr. Všetky
predpoklady sú, že úroda bude dobrá.“
A hoci pri čistení húb nazbieraných v lese sa
poriadne narobíte, pri ich konzumácii môžete
byť pokojní. Pri hubách spred panelákov alebo z iných netradičných miest však treba byť
na pozore. Na konzumáciu podľa mykológa
musíme zabudnúť. „Môžu obsahovať rôzne
škodliviny súvisiace s dopravou napríklad,
takže opakovaná konzumácia
takýchto húb by
mohla byť zdraviu škodlivá,“
dodal mykológ.
(ps)

Spravodajstvo
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Začalo sa historicky prvé elektronické sčítanie domov a bytov
Najrozsiahlejší projekt Štatistického úradu SR - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021) odštartoval 1. júna.
Aktuálne spustená prvá fáza projektu realizovaná v spolupráci
so samosprávami zameraná na sčítanie domov a bytov poskytne
jedinečné dáta o stave a kvalite bývania na Slovensku. Mestá,
obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deviatich mesiacov po prvýkrát v histórii elektronicky, bez účasti
obyvateľov, zaznamenajú údaje o približne dvoch miliónoch
domácností.
„Prvýkrát v histórii sa sčítanie domov a bytov realizuje plne elektronicky a
súčasne bez záťaže obyvateľov. A rovnako prvýkrát sa maximálne využijú už
existujúce databázy informácií,“ uviedol Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Dlho pripravovaný projekt sčítania, za ktorý zodpovedá
Štatistický úrad SR, nadväzuje na 100-ročnú tradíciu tohto zisťovania na
Slovensku. Vo februári 2021 prvú fázu venovanú bytom a domom doplní
druhá fáza - sčítanie obyvateľov.
Hlavným cieľom sčítania domov a bytov je získať objektívne dáta, ktorých
výsledkom budú napr. aj údaje o vekovej štruktúre domov a bytov, rozlohe
obytnej plochy, formách vlastníctva, počte obytných miestností v bytových
jednotkách, spôsobe vykurovania, napojenia na verejné siete či o vybavenosti
kúpeľnou a záchodom, novinkou budú podrobnejšie informácie o obnove
objektov z pohľadu obvodového plášťa, strechy, okien či o nadstavbách.
Šanca zistiť, ako sa život zmenil
Po spracovaní budú údaje získané v prvej fáze sčítania slúžiť ako nenahraditeľný podklad pre územné plánovanie obcí, napr. pre prijímanie riešení
v oblasti dopravy, parkovania a rôznych služieb. Regióny získajú podrobný
prehľad o prírastku nových bytov, o podiele neobývaných domov, ale aj o
obnove bytového fondu. Po prepojení s údajmi zo sčítania obyvateľov aj o
potrebe budovania nových bytov či infraštruktúry - lekární, obchodov, škôl a
škôlok, zariadení pre starších občanov a podobne.
Kľúčovým partnerom sú samosprávy
ŠÚ SR pri sčítaní domov a bytov 2021 spolupracuje s takmer 3-tisíc samosprávami na Slovensku. Každá obec, mesto či mestská časť Bratislavy
alebo Košíc prostredníctvom poverených osôb skontroluje existujúce údaje o
domoch a bytoch na svojom území a doplní nové či chýbajúce skutočnosti z
vlastných zdrojov, prípadne z údajov správcovských spoločností. Vyplnením
dotazníkového alebo databázového formulára budú dáta ukladané prostredníctvom portálu pre elektronické sčítanie www.scitanie.sk do komplexného
Elektronického systému sčítania obyvateľov, domov a bytov. „Cieľom bolo
výrazne znížiť administratívnu záťaž samospráv, preto sme maximálne využili

už existujúce administratívne zdroje údajov (napr. register adries a kataster
nehnuteľností) a vopred sme predvyplnili časť údajov. Umožnili sme tiež čo
najpriateľskejšie exportovať dáta správcov,“ zdôraznila Ľudmila Ivančíková,
generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR.
Mestá a obce budú mať špecialistov
Poverené osoby zastupujúce konkrétnu samosprávu sa museli pred vstupom
do systému sčítania zaškoliť a získať osvedčenie. Situácia súvisiaca s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 prinútila ŠÚ SR k rýchlemu prechodu
na e-learningovú platformu tak, aby nebol ohrozený termín začiatku sčítania
domov a bytov. „Pracovníci Štatistického úradu Slovenskej republiky museli
vo veľmi rýchlom čase pretvoriť systém školení na dištančnú formu. Systém
sa stal funkčným v krátkom čase a poverené osoby sa mohli zoznamovať s
technikou sčítania v bezpečí domova,“ vysvetlila Ľudmila Ivančíková.
V nasledujúcich týždňoch budú v spomínanom systéme pribúdať dáta z
celého Slovenska, až do 12. februára 2021, kedy by malo byť sčítanie domov
a bytov po 255 dňoch dokončené a nadviaže naň sčítanie obyvateľov.
Aké informácie prinesie sčítanie domov a bytov?
Zistíme, koľko bytov a domov na Slovensku pribudlo.
Získame prehľad o formách vlastníctva bytov.
Budeme vedieť počty a podiely neobývaných bytov v regiónoch.
Zistíme, ako Slováci bývajú, či preferujú za poslednú dekádu menšie byty,
alebo naďalej väčšie a ako sa táto preferencia líši podľa regiónov.
Nadobudneme nové podrobnejšie informácie o obnove budovy z pohľadu
obvodového plášťa, strechy a okien.
Dozvieme sa, koľko podlažné domy u nás prevládajú.
Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn, kanalizáciu a kde ešte stále nájdeme
byty bez kúpeľne či splachovacieho WC.
Získame prehľad o zdrojoch tepla, aj to, či centrálne zásobovanie teplom
víťazí nad potrebou vlastného kúrenia.
Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021):
1. fáza projektu:
Sčítanie domov a bytov: od 1. júna 2020 do 12. februára 2021
2. fáza projektu:
Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021
SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a
bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Na Slovensku má viac ako 100-ročnú tradíciu. V EÚ
sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Základné
výsledky SODB 2021 budú zverejnené do konca roku 2022 a výsledky pre
medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr do konca roku 2024. Všetky
informácie nájdete na stránke www.scitanie.sk.
(šúsr)

V Ľutine prijali štyria kandidáti diakonské vysviacky
Počas víkendu v sobotu a v nedeľu 20. a 21. júna sa v mariánskej bazilike minor v Ľutine uskutočnili diakonské vysviacky
štyroch bohoslovcov Prešovskej archieparchie. V sobotu prijali z
rúk prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ prvý
stupeň kňazstva Štefan Zorvan a Matej Zorvan.
Vladyka Ján v homílii vychádzal z evanjeliového čítania, v ktorom Ježiš visiac na kríži
povedal svojej matke: „Hľa tvoj syn.“ „Drahí
svätenci, máte aj nebeskú Matku, ktorú vám
dnes odovzdal Ježis Kristus za svoju matku. Je
to výzva pre vás, aby ste sa stali mariánskymi
diakonmi a o niekoľko dní mariánskymi kňazmi.
Hoci diakon a kňaz sa môžu v tomto svete cítiť
ako baránkovia medzi vlkmi, o to viac pamätajte a utiekajte sa k Presvätej Bohorodičke.“
V závere slávnosti sa poďakoval Štefan
Zorvan, ktorý vladykovi Jánovi popri kytici
živých kvetov odovzdal aj duchovnú kyticu
modlitieb, ktoré bratia-svätenci počas 40. dní
obetovali za svojho svätiteľa vladyku Jána.
V nedeľu slávil prešovský arcibiskup metro-

polita Ján archijerejskú svätú liturgiu, pri ktorej diakonskú vysviacku prijali
Marek Olčák a Martin Tokár (Svidník).
V homílii vladyka Ján pozval svätencov, aby žili v Kristovom svetle. „Máme
si navzájom pomáhať, aby sme boli svetlom pre ľudí a spoločne prišli k svätosti. Vy milí svätenci máte ľudí približovať k Bohu. Teraz cez službu diakona
a o niekoľko dní už v službe kňaza. Túžim po tom, aby ste boli šťastní a
zároveň, aby ste robili šťastnými všetkých
ktorým budete slúžiť,“ povedal prešovský
metropolita.
V závere sa poďakoval Marek Olčák,
ktorý pripomenul Deň otcov a poprial
všetko najlepšie vladykovi Jánovi, keďže
aj biskup je zvlášť duchovným otcom pre
svojich kňazov a diakonov, čo samotný
svätenec zvlášť vnímal počas diakonskej
vysviacky.
Tohtoročné diakonské aj kňazské vysviacky v Prešovskej archiperchii sa uskutočňujú
vo viacerých termínoch, nakoľko v čase ich
plánovania platili prísnejšie protiepidemické opatrenia, a zároveň sa tak predchádza
aj väčšiemu zhromažďovaniu veriacich.
ISPA
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Nezamestnanosť v Prešovskom kraji rástla aj v máji
Prešovský kraj zaznamenal počas mája zvýšenú nezamestnanosť. Ako jediný kraj je nad úrovňou desiatich percent. Najvyšší
nárast eviduje okres Medzilaborce. Vyplýva to z údajov Ústredia
práce sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré zverejnil aj geoportál
Prešovského samosprávneho kraja.
Nezamestnanosť v Prešovskom kraji opäť stúpla. Negatívne rastúci trend
bol zaznamenaný aj v mesiaci máj (stav k 29.5.2020). Prešovský kraj je podľa
ukazovateľov jediným z ôsmich krajov, kde miera evidovanej nezamestnanosti
dosiahla ku koncu mája úroveň vyššiu ako 10 %. Aktuálne predstavuje - 10,73
%, čo je o 0,56 percentuálneho bodu viac
než v apríli. Údaje sú dostupné na geoportáli
Prešovského samosprávneho kraja (PSK) geopresovregion.sk.
Miera evidovanej nezamestnanosti stúpla v
máji v každom z okresov Prešovského kraja,
avšak tempo rastu oproti aprílu nebolo tak výrazné. Najvyšší nárast zaznamenal okres Medzilaborce, a to o 0,97 percentuálneho bodu.
Naopak v Levoči stúpla miera evidovanej
nezamestnanosti len o 0,23 percentuálneho
bodu oproti mesiacu apríl.
Najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti je aj naďalej v okrese Kežmarok (19,04 %), nasleduje Vranov nad Topľou (15,27 %) a Sabinov (14,34
%). Práve v týchto okresoch je podľa Atlasu rómskych komunít 2019 najväčší
počet Rómov.
Oproti aprílu eviduje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR najvyšší prírastok
uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v máji práve v mestách Prešov (+ 143),
Poprad (+ 96), Bardejov (+ 71), Vranov nad Topľou (+ 70), Humenné (+ 53),
Snina (+ 50), Stará Ľubovňa, Svidník, Vysoké Tatry (po + 27) a Kežmarok (+
25). Naopak k úbytku UoZ došlo v mestách Veľký Šariš (- 16), Slovenská Ves
(- 9) či Spišské Podhradie (- 3).
Prírastok UoZ zaznamenali v máji aj v konkrétnych obciach Prešovského

Svidnícka nemocnica zvýšila dostupnosť
hematologického vyšetrenia
Vzhľadom na nárast pacientov vyžadujúcich hematologické ambulantné
vyšetrenie Nemocnica Svet zdravia Svidník rozšírila priestory hematologickej
ambulancie.
Nové priestorovo samostatné pracovisko bolo zriadené v poliklinickom bloku
C. Ambulancia je pacientom k dispozícii v utorok, stredu a piatok od 7.00 do
15.30 hod. Personálne je zastúpená lekárkou Máriou Kandrovou a sestrou
Danielou Pirščovou.
Objednať sa na vyšetrenie pacienti môžu na telefónnom čísle 054/7860
555.
Hematologická ambulancia poskytuje špecializovanú a komplexnú zdravotnú
starostlivosť o pacientov s chorobami krvi a krvotvorných orgánov.
Jej činnosť zahŕňa:
- diagnostiku a liečbu málokrvnosti
- liečbu porúch metabolizmu Fe
(železa), vitamínu B12, folátov
- liečbu ochorenia bielych krviniek
- liečbu ochorenia trombocytového
systému
- liečbu krvácavých a trombofilných
stavov
- podávanie hemoterapie priamo v ambulancii
- vykonávanie punkcie kostnej drene, trepanobiopsie
- liečbu imunohematologických problémov u chorých s autoumunitnými a
alomunitnými poruchami
Naďalej ostáva pre pacientov k dispozícii aj pôvodná hematologická a onkologická ambulancia s lekárkou Erikou Hnatovou.
(pn)

kraja. A to najviac v obci Zámutov (okr. Vranov nad Topľou, + 41), Hranovnica
(okr. Poprad, + 26), Ľubica (okr. Kežmarok, + 23), Vechec (okr. Vranov nad
Topľou, + 23), Zborov (okr. Bardejov, + 19), Sačurov (okr. Vranov nad Topľou,
+19), Stakčín (okr. Humenné, + 18), Ihľany (okr. Kežmarok, + 18), Soľ (okr.
Vranov nad Topľou, +16) a Rakúsy (okr. Kežmarok, +13).
Najvyšší úbytok UoZ zaznamenali obce Plaveč (okr. Stará Ľubovňa, - 12),
Jasenov (okr. Humenné, - 9) a Nová Ľubovňa (okr. Stará Ľubovňa, - 8). Koronakríza zasiahla väčšinu profesií na trhu práce. V apríli bol zaznamenaný
prudký nárast evidovaných UoZ v profesii „Pracovníci v službách a obchode“
(napr. v okrese Poprad až o približne 100 %). Dobrou správou je, že z pohľadu
májového prírastku UoZ v tejto profesii sa situácia stabilizovala.
Ku koncu mája eviduje ústredie práce 48 808
UoZ v Prešovskom kraji, čo je o 1778 viac ako
v apríli, kedy ich bolo 47 030. Všetky informácie môže nájsť verejnosť na jednom mieste
na geoportáli Prešovského samosprávneho
kraja - www.geopresovregion.sk.
Lea Heilová,
Oddelenie komunikácie a propagácie

Štvrťfinále hokejbalovej extraligy
HbK Lion Svidník - LG Bratislava
SOBOTA 4. JÚLA 2020 o 13.00 hod.
v GMT projekt aréne vo Svidníku

Úradná správa č. 28 zo dňa 25. júna 2020
SEKRETARIÁT:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačivá OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že z rozhodnutia VV OOFZ zo dňa 9.6.2020 sa
uskutoční Riadna konferencia OOFZ Svidník 10.7.2020 (piatok) o 17.00 hod.
vo Svidníku v AB Reštaurácii (budova MsÚ), pozvánky členom konferencie
budú zaslané poštou.
Členovia Konferencie OOFZ: I. Hric, F. Hurný, P. Gajdoš, V. Ilčisko, L. Košč,
P. Kokolik, M. Hospodár, J. Viravec, L. Bojčík, J. Špirňák, R. Fatľa, J. Mašlej,
P. Lukáč, P. Pališin, S. Baka, J. Olejár, M. Mačoško, zástupca FK Chotča.
VV vyzýva futbalové kluby aby do 30.6.2020 nahlásili na sekretariát OOFZ
jubilantov na ocenenie pri príležitosti životných jubileí (60, 70, 80 rokov)
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník

REAKCIA NA ZVÝŠENIE DANÍ
So záujmom a pohoršením som si prečítala článok - Dostali sme účet... v
Podduklianskych novinkách. V plnom rozsahu sa stotožňujem so stanoviskom autora článku, ktorý nás súčasne nabáda, aby sme v budúcich voľbách
seriózne uvažovali, koho budeme voliť!
Podobné neúmerné zvyšovanie
poplatkov sa týka aj komunálneho
odpadu. Kým v minulých volebných
obdobiach sme mali k dispozícií kontajnery na komunálny odpad, za ktorý
sme platili 9,50 eur, súčasne chýbajú nám, avšak platíme 15,40 eur (seniori
nad 62 rokov). Namiesto kontajnerov sa hromadia smetiská.
Je to ekologické?
Vďaka tým poslancom, ktorí neschvaľujú nelogické návrhy Mestského úradu.
Škoda len, že sú v menšine, kým väčšina z nich, sa stali obyčajnými pochlebovačmi Mestského úradu. Žeby im išlo len o poslanecký príjem?
Mária Čobirková

Podduklianske novinky

30. jún 2020

Spravodajstvo / Infoservis

14

Leto vo Svidníku, leto na Slovensku - ako chce turistov prilákať samospráva?
„Turizmus neberieme na ľahkú váhu a už niekoľko týždňov sa
na mestskom úrade intenzívne pracuje na podpore cestovného
ruchu,“ tvrdí PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.
SÉRIU POHĽADNÍC mesto Svidník
vydalo ako prvú aktivitu z tohtoročného leta. Emotívne zachytené krásy
mesta majú prilákať ľudí z celého
Slovenska pozrieť sa do kraja pod
Duklu. „Nejde o obyčajný spôsob
propagácie, domácich prosíme, aby
si pohľadnice nenechávali, ale posielali známym a sami ich pozývali k
nám,“ vysvetlila Kristína Tchirová.
Počas tohto týždňa budú pred
sochou generála Ludvíka Svobodu, pred Pamätníkom Sovietskej
armády, na skanzene a na pešej
zóne osadené nadrozmerné rámy
s názvom Svidník a 665. výročie,
ktoré si tento rok mesto pripomína.
„Ďakujeme za darovanie rámov Výrobe nábytku na mieru -TOMI a za
maľbu členom OZ Svidnícka Paleta.
Pozývame všetkých spraviť si fotku a
na FB i IG profiloch tak Svidník obletí
celé Slovensko, celý svet,“ nabáda
ľudí PR manažérka mesta Svidník

svidníckeho mestského parlamentu
poslanec Pavel Olejár a poslanec
Ján Vook to aj navrhol financovať z
mestského rozpočtu, no jeho návrh
neprešiel. „Popri hlavnej ceste na začiatku pešej zóny plánujeme osadiť
nadrozmerný názov nášho mesta.
Nadpis SVIDNÍK s rozmermi 1,7 m x
6,4 m bude mať aj drôtené písmeno
s možnosťou vyhodenia plastového
vrchnáka ako dôležitej súčasti nášho
ekologického vnímania potreby
triedenia odpadu,“ ozrejmila nápad
Kristína Tchirová, podľa ktorej mesto
vyvíja aj ďalšie aktivity.
„Mesto Svidník sa v spolupráci s
Gymnáziom DH Svidník podujalo na
podporu cestovného ruchu aj priamo
v Údolí smrti. Gymnazisti - Erasmusáci aj počas uplynulého víkendu
ponúkali v tejto lokalite propagačný
materiál a pohľadnice mesta za účelom podporiť celé pohraničie a kraj
pod Duklou. Za myšlienku ďakujeme

upútavka o Svidníku v špeciálnom
cestovateľskom bedekri LETO NA
SLOVENSKU s dosahom viac ako

a okolí, ktorú sme vydali na konci
minulého roka v spolupráci so svidníckymi podnikateľmi. Veríme, že

Skôr než nadrozmerný nadpis SVIDNÍK v meste pribudnú takéto nadrozmerné fotorámčeky. Umiestnené budú vo viacerých
častiach mesta, samozrejme, pri turistických atrakciách
Kristína Tchirová.
Už o niekoľko dní sa mesto
Svidník bude môcť pýšiť nadpisom
nadrozmerných veľkostí v centre
mesta. Pripomeňme, že takýto nápad
prezentoval na ostatnom zasadnutí

učiteľke Gymnázia DH Ivane
Loziňákovej a tešíme sa na
prvé výsledky tejto aktivity,“
povedala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová s
tým, že uplynulý týždeň vyšla

Takýto nadrozmerný nadpis už má Údolie smrti, majú ho aj
mnohé mestá, ale i obce, ako napríklad Čirč v okrese Stará
Ľubovňa. No a teraz ho bude mať aj Svidník. Umiestnený
bude na pešej zóne v priebehu niekoľkých dní
400-tisíc čitateľov regionálnych týždenníkov
MY. „Zároveň ide do
distribúcie po rôznych
informačných centrách
brožúrka o Svidníku

práve podnikateľskému sektoru sa
táto iniciatíva vráti a budú nám hlásiť zvýšený záujem o svoje služby,“
uzavrela Kristína Tchirová.
(pn, kt)
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Kto daroval krv?
V stredu 24. júna 2020 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 37 bezpríspevkových darcov:
Ján Troščák (62), Martin Močilenko (42), Miloš Hnát (65), Jaroslav Sasarák
(34), Miroslav Štoffa (48), Viliam Podolák (14), Andrej Vook (5), Kamil Prusák
(25), Jana Rišková (33), Marek Hic (3), Katarína Mikulová (5), Jozef Džupaj
(11), Zuzana Zozuľaková (32), Samuel Skuban (12), Jozef Kurty (10), Martin
Želizňak (prvodarca), Martina Želizňaková (prvodarca), Kevin Kurej (12), Slavomír Vaškanin (61), Marcel Hoľko (65), Marianna Kravčuková (13), Miroslav
Macko (9), Peter Nemec (4), Radoslav Bižík (6), Andrej Lukáč (3), Marián
Majda (47), Helena Ignacová (10), Jozef Adamica (39), Jozef Adamica (9),
Richard Sakara (8), Daniela Ujlakiová (11), Michal Buchala (14), Ján Dupnák
(2), Dušan Jenča (39), Ľudmila Gajdošová (11), Ján Siňár (32), Stanislava
Volčková (4).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE
Od 29. júna do 5. júla 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo
Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
4. a 5. júla 2020: MUDr. J. Hutňanová - Dukelská 119 v Giraltovciach.
Kontakt: 0907 901 744.
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.

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL
Svidník: Pondelok: 18.00 hod., Utorok: 18.00 hod., Streda: 6.30, 18.00 hod.,
Štvrtok: 6.30, 18.00 hod. (po sv. omši adorácia), Piatok: 6.30, 18.00 (za účasti
detí), Sobota: 8.00 hod., Domov dôchodcov 15.30 hod., Nemocnica 16.30 hod.,
Nedeľa: 8.00, 10.30, 18.00 hod., Mestisko: Streda: 16.30 hod., Piatok: 16.30
hod., Nedeľa: 9.15 hod. Rozpis sv. omší nájdete aj na internetovej stránke www.
svidnik.rimkat.sk
PRAVOSLÁVNY CHRÁM
Nedeľnú večerňu slúži ten duchovný, ktorý má liturgiu o 10.00 hod. Počas týždňa:
pondelok, utorok - 6.00 liturgia prot. Ján Pajkoš, 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 - utreňa, 9.30
liturgia - prot. Ján Sovič. Poznámka: V prípade pohrebov, sobášov, týždenných,
ročných a iných bohoslužieb sa duchovní vzájomne dohodnú.
GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - MESTO
Svätí apoštoli Peter a Pavol, pondelok 29. júna: prikázaný sviatok, 6.30 hod.:
* Roman, Marek, Monika, Jana lit. s myrovaním, 12.00 hod.: * za farnosť lit. s
myrovaním, 18.00 hod.: * Viktória s rod. lit. s myrovaním; Zbor sv. dvanástich
apoštolov, utorok 30. júna: 6.00 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: *
Anna s rod., 18.00 hod.: † Ján, Ježišova modlitba, streda 1. júla: 6.30 hod.: * Ján,
Anna, Viliam, Jana, Mária, 18.00 hod.: † Michal, Mária, Michal, Uloženie rúcha
presv. Bohorodičky, štvrtok 2. júla: 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00
hod.: † z rod. Humeníkovej a Hvizdovej, 17.15 hod.: ruženec za závislých, 18.00
hod.: † Agnesa, tichá adorácia s požehnaním; Prvý piatok, 3. júla: 6.30 hod.: †
Peter, Anna, Ján, Terézia, Ľubov, 18.00 hod.: * Kristína, eucharistická pobožnosť
Fatimská sobota, 4. júla: 7.00 hod.: ruženec a moleben k Bohorodičke, 8.00 hod.:
† arcibratstvo ruženca, 5. nedeľa po päťdesiatnici, svätý a apoštolom rovní Cyril
a Metod, učitelia Slovanov, hlas 4., 5. júla: 7.00 hod.: ruženec a 1. čas, 8.00 hod.:
* Vladimír s rod., 9.15 hod.: * za farnosť, 10.30 hod.: slávnosť prvého svätého
prijímania, * za prvoprijímajúce deti slov. sv. lit., 18.00 hod.: * Jozef P. s rod.
- V pondelok je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Sväté liturgie o
6.30, 12.00, 18.00 s myrovaním, - Spovedanie počas prvopiatkového týždňa ako
obvykle; predovšetkým vo štvrtok a piatok hodinu pred sv. liturgiou, - V nedeľu, 5.
júla bude slávnosť prvého sv. prijímania pre deti z farnosti, sv. liturgia o 10.30 bude
slovenská, - Denný tábor pre deti, ktoré sa pripravujú na prvú spoveď a eucharistiu
- od 1. - 3. júla na CZŠ sv. Juraja. Viac informácií na stretnutí v piatok.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Utorok 30.6.: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu, Marcela
a Tamaru, Streda 1.7.: 18:00 + Darina, Štvrtok 2.7.: 7:00 + Helena Harvilová
(ASR), Piatok 3.7.: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre členov arcibratstva
sv. ruženca, Sobota 4.7.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Juraja, Jána,
Petra a Igora s rod., Nedeľa 5.7.: 9:00 Za farnosť.
SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA
Počas mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu sa nekonajú
zhromaždenia Jehovových svedkov v sále Kráľovstva na Ul. Festivalovej, č. 2042,
ale prebiehajú formou videokonferencie, a to každý štvrtok o 18.00 a nedeľu 9.30
hod. Na týchto zhromaždeniach sa môžete dozvedieť akým spôsobom sa Boh
spolu s Ježišom o nás starajú aj v dnešnej dobe. Môžete si pozrieť aj webovou
stránku www.jw.org, kde je možné si on-line čítať Bibliu a nájsť veľa užitočných
rád čo sa týka rodiny aj iných životných situácií. Sú tam tiež zaujímavé videá o
ľuďoch, ktorí pochádzajú z rôzneho prostredia a ktorí našli pravé šťastie. Niektorí
z nich sú vysoko kvalifikovaní odborníci a vedci, iní boli predtým závislí od drog
alebo boli vo väzení, ale zmenili svoj život.
Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie údaje
získate na tel. čísle 0918 178 485.
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od 29. júna 2020
WECHTEROWICZ, Przemyslaw - DZIUBAKOVÁ, Emilia:
Nerozluční kamaráti.
Bratislava,
Ikar-Stonožka 2020. nestr.
Hrejivý a čarovný príbeh
o neobyčajnom priateľstve.
Pod starým dubom si nažíva
králičia rodina a v jeho korune hniezdia sovy. Hoci bývajú celkom blízko, celý čas
sa obchádzajú. Keď Králiček
cez deň behá po slnečnej
lúke, Sovička sladko spí. A
keď Sovička rozprestiera
krídla na let za svitu mesiaca, Králiček práve zaspáva.
Takto deťom plynie deň za
dňom, noc za nocou a jeden
o druhom vôbec netušia. No
len do chvíle, kým sa nezatúžia spoznať...

ŠINDLEROVÁ, Martina
Martina Šindlerová je slovenská speváčka. U slovenskej verejnosti sa
na začiatku svojej speváckej dráhy preslávila tým, že skončila na druhom
mieste speváckej súťaže Slovensko hľadá superstar. Po úspechu v súťaži a
v spolupráci s producentom Stanom Šimorom nahrala svoj debutový album
Patríme k sebe vo svetoznámom belgickom nahrávacom štúdiu. Kritika album
neprijala, avšak medzi fanúšikmi sa stal hitom a získal platinovú dosku za
predaj viac ako 10 000 dosiek. Úspech debutového albumu bol odmenený
získaním dvoch hudobných cien Aurel 2005 v kategórii najpredávanejší album
(speváčka) a najpredávanejší album (absolútny víťaz). Martina Šindlerová
začala po maturite študovať na právnickej fakulte.

FISCHL Viktor (30.6.1912 - 28.5.2006)
Český a izraelský básnik, prozaik, publicista a diplomat. Hebrejským menom
Avigdor Dagan. Narodil sa v Hradci Králové, vyštudoval právo na Karlovej
univerzite v Prahe. Po štúdiu pracoval ako novinár a sekretár Židovskej strany.
V roku 1939 emigroval do Londýna, kde pracoval pre zahraničný odboj. V exile
aj po návrate do Česko-Slovenska bol blízkym spolupracovníkom ministra
zahraničných vecí Jána Masaryka. V roku 1948 emigroval opäť, tentokrát do
Izraela. Tam prijal nové, hebrejské meno. Krátko po svojom príchode začal
pracovať v izraelských diplomatických službách. V roku 1977 odišiel do dôchodku a odvtedy sa venoval výlučne literatúre. Žil a zomrel v Jeruzaleme.
Napísal básne Hebrejské melódie, Poézia starého zákona, romány Pieseň o
ľútosti, Piata štvrť, Dvorní šašovia.

- Prosím vás, mohli by ste vybrať
z výkladu ten pekný hnedý kožuch?
- Chcete ho kúpiť?
- Nie, len by som chcel,
aby ho moja manželka nevidela.
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
3BOBULE
SOBOTA 4. JÚLA O 20. HODINE

Réžia: Martin Kopp • Kamera: Jan J. Filip
• Scenár: Matěj Podzimek, Tomáš Vávra •
Hrajú:Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš
Langmajer, Marián Roden, Miroslav Táborský,
Braňo Deák, Michal Isteník
Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza
Ramba) sa stali majiteľmi vinárstva a rodičmi roztopašných dvojčiat. Každodenné
starosti však dokážu byť občas nesmierne
unavujúce, takže v manželstve im to teraz až
tak neklape. Navyše prichádza rozhodujúci
čas vinárskeho roka - vinobranie. Honza s
Klárou majú problémov nad hlavu - popri
manželstve riešia krádeže vo viniciach. Klára
bojuje s predsudkami okolia, ktoré neverí, že
žena môže robiť kvalitné víno a prekročiť tieň
svojho otca (Václav Postránecký). Ešteže ten
ju všetkým prevádza prostredníctvom vtipných a múdrych rád ako na slovo
vzatý vinársky i životný guru. Honza sa po rokoch stretáva s neodolateľným
kumpánom Jirkou (Lukáš Landmajer). Ten sa nadšene hrnie na návštevu,
aby pomohol so zbieraním úrody, čomu samozrejme ale vôbec nerozumie.
Pritom Honzovi celkom zabudne spomenúť, že zároveň uteká pred dlhmi, ktoré
stihol nazbierať, a že svojho pubertálneho syna, ktorý prišiel s ním, tak trocha
uniesol. Jirkova prítomnosť dokáže spoľahlivo vniesť do života všetkých okolo
vítaný i nevítaný rozruch. S veriteľmi a políciou na krku, za pomoci starých
známych susedov Kozderku (Miroslav Táborský) a Františka (Marián Roden)
začína séria komických omylov a nedorozumení.
Rok výroby: 2019, dátum lokálnej premiéry: 12. marec 2020, krajina
pôvodu: Česká republika, komédia, 100 minút, vstupné: 5 eur
***

Wotan Wilke Möhring
Režisér bláznivých komédií "Fakjů pán
učiteľ" a ich tri hlavné tváre vrátane predstaviteľa učiteľa sa znovu zišli pri jednom
filme a natočili spolu iskrivú komédiu Takmer
dokonalé tajomstvá. Na spoločnej večeri sa
zíde niekoľko párov a po pár pohároch sa
rozhodnú, že svoje telefóny položia na stôl
a všetky správy, odkazy aj telefonáty budú
ten večer zdieľať. Správy sa prečítajú nahlas,
hovory budú nahlas. Veď o nič nejde, bude
zábava. Lenže práve náš chytrí a mobilný
kamaráti o nás vedia úplne všetko, poznajú
naše tajnosti, druhé životy, drobné lži, milenky i milencov. Nevinná hra sa najskôr vyvíja
ako veľká zábava, potom ale začnú chodiť
správy, ktoré so svojimi partnermi či priateľmi
radšej nezdieľate. Rozbehne sa séria šialených situácií a trapasov, niekomu
pri stole bude nepríjemne horúco a čoskoro bude horúco úplne všetkým.
Odídu domov partnerské páry, ktoré prišli, alebo budú v inom zložení alebo
budú po večeri všetci single?
Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premiéry: 26. marec 2020, Krajina
pôvodu: Nemecko, 111 minút, český dabing, vstupné: 5 eur

SNEŽNÁ HLIADKA
NEDEĽA 5. JÚLA O 16. HODINE

NAPÍNAVÉ DOBRODRUŽSTVO VESELEJ
POLÁRNEJ PARTIČKY
Hrajú: James Franco, Jeremy Renner, Alec
Baldwin, Omar Sy, Anjelica Huston, Heidi Klum
• Hudba: David Buckley • Producent: Monika
Bacardi, Andrea Iervolino • Réžia: Aaron Woodley • Scenár: Aaron Woodley, Bob Barlen,
Cal Brunker
Polárny lišiak Swifty doručuje zásielky a každý
deň sníva o tom, že sa stane najlepším kuriérom
v družine Hviezdnych severských psov. Aby dokázal, že na to má, rozhodne sa doručiť záhadnú
zásielku na tajné miesto. Až pred dverami zistí,
že ide o nedobytnú pevnosť, kde prefíkaný zloduch Otto Von Walrus spriada plány na zničenie
Arktídy a ovládnutie sveta. Swifty neváha a s pomocou svojich priateľov zostaví
Snežnú hliadku, ktorá musí odvrátiť hroziace nebezpečenstvo.
Rok výroby: 2019, Dátum lokálnej premiéry: 19. marec 2020, Krajina
pôvodu: India, animovaný, 92 minút, slovenský dabing, vstupné: 5 eur
***

TAKMER DOKONALÉ TAJOMSTVÁ
NEDEĽA 5. JÚLA O 20. HODINE

3 ženy, 4 muži, 7 mobilov a 1 "nevinná" hra
Réžia: Bora Dagtekin • Hrajú: Levi Eisenblätter, Florian David Fitz, Jella
Haase, Karoline Herfurth, Frederick Lau, Elyas M'Barek, Jessica Schwarz,
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