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Jaroslav Ivančo opäť odchádza zo Svidníka - je z neho generálny tajomník!
Jaroslav Ivančo už nie je riaditeľom Senior domu Svida vo Svidníku. Stal sa z neho generálny tajomník. Konkrétne generálny
tajomník služobného úradu Úradu priemyselného vlastníctva
SR so sídlom v Banskej Bystrici. Do tejto funkcie ho v uplynulú
stredu, teda v prvý júlový deň, na svojom rokovaní v Bratislave
vymenovala vláda SR.
Návrh na odvolanie doterajšej generálnej tajomníčky a na vymenovanie nového generálneho tajomníka vláde premiéra Igora Matoviča predložil predseda
Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec. Jaroslav Ivančo bol do
funkcie vymenovaný dňom 2. júla tohto roku.
Jaroslav Ivančo vo funkcii riaditeľa Senior domu Svida, teda verejného
poskytovateľa sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského
samosprávneho kraja vydržal 20 mesiacov. Riaditeľom sa stal po tom, čo
po nástupe nového vedenia PSK na
čele s predsedom Milanom Majerským
krajský parlament odvolal dovtedajšieho riaditeľa Senior domu Svida
Adriána Labuna. Pred návratom do
Svidníka tri roky pôsobil na Najvyššom
kontrolnom úrade ako generálny riaditeľ Sekcie stratégie, konkrétne od
septembra 2015 do septembra 2018.
V minulosti bol poslancom Národnej
rady SR, ale aj štátnym tajomníkom
Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu vo vláde Ivety Radičovej. Po
jej páde sa z Bratislavy prvýkrát vrátil
domov Svidníka a stal sa riaditeľom
Centra voľného času vo Svidníku, no
a po druhom návrate domov v roku
2018 nastúpil, ako sme už uviedli, na
post riaditeľa Senior domu Svida, kde
pôsobil doteraz.
Od uplynulého štvrtka 2. júla už pôso-

bí ako generálny tajomník
služobného úradu Úradu
priemyselného vlastníctva
SR so sídlom v Banskej
Bystrici.
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom
štátnej správy pre oblasť
priemyselného vlastníctva. Túto úlohu plní na
základe zákona a vykonáva štátnu správu v oblasti
ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií
polovodičových výrobkov,
dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu
výrobkov a zemepisných
označení. Úrad priemyselného vlastníctva vedie
ústredný fond patentovej
a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho
verejnosti a pôsobí ako
špecializované stredisko
patentových informácií v
Slovenskej republike. Je

gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného
vlastníctva, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Podporuje rozvoj technickej tvorivosti a ochranu jej výsledkov,
vzdelávanie a popularizáciu v oblasti duševného vlastníctva.
Na čele úradu je predseda, nasleduje podpredseda a generálny tajomník služobného úradu. Jaroslav Ivančo je teda
tretím v hierarchii vedúcich činiteľov Úradu priemysleného
vlastníctva SR.
Generálny tajomník služobného úradu, ktorým je Jaroslav
Ivančo, je služobne najvyšším vedúcim zamestnancom
všetkým zamestnancom v služobnom úrade, ktorým je úrad.
Generálny tajomník služobného úradu zastupuje úrad v rámci
pôsobnosti úradu ako služobného úradu alebo na základe
poverenia predsedu úradu, plní úlohy spojené s riadením a
kontrolou vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami
v služobnom úrade, zabezpečuje podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme pracovnoprávne úkony štatutárneho
orgánu vo vzťahu k zamestnancom úradu pri výkone práce
vo verejnom záujme, riadi a zodpovedá za činnosť úseku generálneho tajomníka služobného úradu podľa organizačného
poriadku po stránke odbornej, organizačnej a rozhoduje o
spôsobe plnenia úloh tohto úseku. Jaroslav Ivančo ako Generálny tajomník
služobného úradu priamo riadi: osobný úrad, riaditeľa odboru ekonomiky, riaditeľa odboru správy a prevádzky, riaditeľa odboru vstupov a zmien, riaditeľa
odboru poplatkov a dokumentov a riaditeľa odboru informatiky.
Generálny tajomník služobného úradu zodpovedá za množstvo aktivít, okrem
iného aj za personálnu a mzdovú politiku v úrade, informačnú bezpečnosť v
úrade a podobne.
Zároveň rozhoduje najmä vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov podľa osobitných predpisov, ale aj o personálnych a
platových otázkach vrátane odmeňovania zamestnancov.
O kariére Jaroslava Ivanča píšeme aj v samostatnom príspevku a rovnako
v samostatnom príspevku píšeme o tom, kto ho nahradí vo funkcii riaditeľa
Senior domu Svida vo Svidníku.
(ps)

Čo hovorí na odchod Jaroslava Ivanča Úrad PSK?
Hovorkyňa Úradu Prešovského samosprávneho kraja Lea Heilová v rozhovore pre naše noviny potvrdila, že Jaroslav Ivančo bol vymenovaný do
verejnej funkcie a výpoveď nepodal. „V zmysle ustanovenia § 136 ods. 2
zamestnávateľ uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon verejnej funkcie.
Po ukončení výkonu verejnej funkcie má právo vrátiť sa do funkcie,“
potvrdila Lea Heilová z Úradu PSK a nás zaujímalo, kto bude teraz riadiť Senior
dom Svida vo Svidníku. „Od 2.7.2020 je poverený vedením Senior domu
Svida František Tkáč, zamestnanec Odboru sociálnych vecí a rodiny
Úradu Prešovského samosprávneho kraja,“ uzavrela Lea Heilová.
(ps)
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Čím všetkým si v kariére prešiel Jaroslav Ivančo?
Jaroslav Ivančo bol prvým riaditeľom Obchodnej akadémie,
neskôr Spojenej školy vo Svidníku. Toto školské zariadenie riadil
v rokoch 1999-2010 a 2012-2015.
Medzitým bol v rokoch 2004-2010 poslancom Národnej rady SR za SDKÚDS. V parlamente bol členom výboru pre zdravotníctvo, výboru pre verejnú
správu a výboru pre kontrolu SIS. Od júla 2010 do apríla 2012 prijal ponuku
vrcholových predstaviteľov SDKÚ-DS a bol štátnym tajomníkom Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu vo vláde Ivety Radičovej.
Dá sa tak povedať, že dosiahol vrchol svojej politickej kariéry, no po predčasnom páde tejto vlády
sa vrátil do Svidníka. V meste predtým pôsobil
ako poslanec Mestského zastupiteľstva a keď sa
v roku 2012 vrátil, pôsobil ako zamestnanec Metodicko-pedagogického centra Bratislava, takisto aj
ako projektový manažér Gymnázia L. Stöckela v
Bardejove a Hotelovej akadémie Jána Andraščíka
v Bardejove. Vo Svidníku sa stal riaditeľom Centra
voľného času, no koncom roka sa opäť rozhodol pre
odchod zo Svidníka.
Podľa informácií, ktoré vtedy kolovali po Svidníku
jeho ambíciou bolo stať sa prednostom Mestského
úradu vo Svidníku za primátorovania Jána Holodňáka v jeho druhom funkčnom období v kresle prvého muža Svidníka. Jaroslav Ivančo to v tom čase
viackrát neformálne potvrdil a rovnako aj Ján Holodňák. Ten však ku zmene
na poste prednostu, ktorý zastával Vladimír Šandala, nepristúpil a Jaroslav

Ivančo sa musel zariadiť inak. Mimochodom, tento moment podľa niektorých
zainteresovaných výrazne ovplyvnil vzťahy medzi vtedajším primátorom Jánom Holodňákom a väčšinou poslaneckého zboru počas celého štvorročného
funkčného obdobia...
Jaroslav Ivančo sa stal generálnym riaditeľom Sekcie stratégie Najvyššieho
kontrolného úradu a pôsobil v nej od septembra 2015 do septembra 2018.
Krátko pred komunálnymi voľbami, v ktorých kandidovala aj jeho manželka
Marcela, dnešná primátorka, sa do Svidníka vrátil po druhýkrát. Zakrátko,
presne od 1. novembra 2018 ho Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja zvolilo za riaditeľa Senior domu Svida vo
Svidníku. Ide o verejného poskytovateľa sociálnych
služieb, kde Jaroslav Ivančo vo funkcii riaditeľa
vystriedal Adriána Labuna. Keď už spomenuli manželku Jaroslava Ivanča Marcelu, spomeňme, aj to, že
kým ona bola vo svidníckych primátorských voľbách
úspešná, on neuspel.
V roku 2006 sa uchádzal o kreslo svidníckeho primátora, no neuspel v súboji s vtedajším primátorom
Michalom Bartkom, ktorý zvíťazil o niečo cez dvesto
hlasov. Vyzerá to však tak, že komunálna politika
Jaroslavovi Ivančovi akosi neulahodila a po skúsenostiach z parlamentu a ministerstva školstva ho to
opäť ťahalo kamsi ďalej. Po pôsobení na Najvyššom
kontrolnom úrade a po dvadsiatich mesiacoch vo
Svidníku odišiel opäť - tentoraz do Banskej Bystrice
a tentoraz na miesto tretieho muža Úradu priemyselného vlastníctva SR v
Banskej Bystrici.
(ps)

Jaroslav Ivančo o odchode zo Svidníka:
„Môj život mi už dokázal, že ja nie som priviazaný nikde.“
„Oslovil ma predseda úradu, s ktorým som v minulosti pôsobil
na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu. Celé sa to od
oslovenia vyvíjalo asi dva týždne. Zvažoval som všetky pre a proti
a zvažoval som, či to skúsiť. Rozhodol som sa prijať túto ponuku, pretože, tak ako väčšinu svojej práce, tak aj toto beriem ako
výzvu poznať niečo nové,“ takto vysvetlil svoje rozhodovanie o
odchode zo Svidníka Jaroslav Ivančo, od uplynulého štvrtku 2.
júla nový generálny tajomník služobného úradu Úradu priemyselného vlastníctva SR so sídlom v Banskej Bystrici.
V rozhovore pre naše noviny Jaroslav Ivančo povedal, že generálny tajomník služobného úradu je vlastne manažér úradu a riadi prácu úradníkov.
„Pre lepšiu predstavivosť poviem, že je to akoby prednosta úradu, je to
najvyšší predstavený všetkým zamestnancom úradu v štátno-zamestnaneckom pomere.“
Na našu otázku, či ho to teda stále láka niekam inam,
odpovedal: „V odpovedi sa potácam niekde medzi
tým, aké sú ponuky a možnosti doma a, samozrejme,
že každý zvažuje svoje osobné priority, ale aj priority,
aby sa nejak osobnostne rozvíjal,“ reagoval Jaroslav
Ivančo a my sme chceli vedieť, či je to práca, ktorú chcel.
„No nateraz áno, lebo do toho idem.“
Jaroslav Ivančo dvadsať mesiacov pôsobil ako riaditeľ
Senior domu Svida vo Svidníka. Riadil teda zariadenie
poskytujúce sociálne služby. „Neviem, či stojí otázka
tak, čo bolo pravé, alebo nepravé. Každú prácu, ktorú
som robil a robím a budem robiť, som robil, robím
a budem robiť s takým nasadením, aby prinášala
výsledky. Práca v Senior dome Svida a ukázalo to
aj lúčenie, bola veľmi zaujímavá, bola to iná práca,
ale zase v zmysle môjho postoja skúšam vždy niečo
nové a vždy sa chcem nejakým spôsobom aj učiť a
nezotrvať len na niečom jednom,“ vysvetlil v našom
rozhovore a priznal, že zo Senior domu Svida sa mu odchádza ťažko. „Veľmi
ťažko sa mi odchádza, pretože táto práca bola viac o vzťahoch. Táto

práca v Senior dome Svida bola viac o vzťahoch s ľuďmi, či už s tými,
ktorí robia ťažkú prácu opatrovateľskú, ale aj o vzťahoch s ľuďmi, ktorí
sú obyvateľmi takého zariadenia. Toto bolo viac o emócii, ale jasné, že
to bolo aj o nastavení systému, ale hlavne to bolo veľmi o emóciách.
Snažil som sa túto prácu robiť s emóciou. Práca, kam teraz odchádzam,
je skôr o manažérskych zručnostiach a o tvrdšom riadení úradu.“
Situácia v jeho prípade je však taká, že do funkcie riaditeľa Senior domu
Svida vo Svidníku sa môže kedykoľvek vrátiť. Napríklad vtedy, keď dôjde
k zmene vlády, ale i vtedy, keď sa mu nové pôsobisko jednoducho nebude
páčiť. „Generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej
správy je v zmysle zákona verejnou funkciou. Do tejto verejnej funkcie
ma menovala svojim uznesením vláda a z tohto pohľadu ja idem na výkon verejnej funkcie. Mám teda pracovné voľno bez nároku na náhradu
mzdy, teda tzv. uvoľnenie na výkon verejnej funkcie,“ ozrejmil svoju
situáciu Jaroslav Ivančo, ktorého manželka Marcela je primátorkou Svidníka
a kým pôsobil vo Svidníku, bol pre ňu predsa len výraznejšou oporou, než
tomu bude teraz.
„Je to vždy náročné, ale sú proste nejaké životné
cesty. Ja si myslím, že moja manželka to zvláda
výborne a je dostatočne samostatná vo všetkých
procesoch a som rád, samozrejme, že sa doma aj
poradíme a porozprávame.
Teraz to bude trošku viac cez telefón, ale nemyslím
si, že to nejak zásadne zmení náš vzťah vo vzťahu
k tomu, o čom hovoríme. My si budeme navzájom
radiť aj ďalej, ale primerane, že keď ja budem mať
nejaký problém, tak sa možno poradím a, samozrejme, ona, keď bude cítiť, že sa chce poradiť, tak,
samozrejme, si myslím, že sa môžeme rozprávať o
tom,“ priznal Jaroslav Ivančo a v závere nášho rozhovoru ešte dodal:
„Môj život mi už dokázal, že ja nie som priviazaný
nikde, že by som bol tu teraz z toho nejak nervózny.
Ja sa vždy snažím robiť, ako najlepšie viem, ale som
súčasne životne tak nastavený, že každá situácia
sa dá vyriešiť.“
(ps)
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Kto pochybil pri výstavbe bytoviek pre Rómov na Festivalovej ulici?
O tom, že Úrad pre verejné obstarávanie upozornil mesto Svidník na hrozbu porušenia zákona a uloženia vysokej pokuty, mohli
okrem vtedajšieho primátora Jána Holodňáka vedieť aj vtedajší
právnik mesta Jozef Bujdoš, vtedajší viceprimátor Peter Pilip,
hlavný kontrolór Ivan Sagan, vtedajší prednosta Mestského
úraduj Vladimír Šandala a vtedajší vedúci Odboru výstavby
Mestského úradu Ľuboš Čepan.
Na zasadnutí svidníckeho mestského parlamentu 24. júna to naznačila primátorka Svidníka Marcela Ivančová, keď povedala, že podľa rozdeľovníka bol
list s upozornením Úradu pre verejné obstarávanie poskytnutý spomínaným
ľuďom. Z toho vyplýva, že ak ho naozaj dostali a aj si ho prečítali, o hrozbe
porušenia zákona o verejnom obstarávaní a o hrozbe udelenia pokuty pre
mesto mohli, resp. mali vedieť.
Pripomeňme, že po pomenovaní vinníka za stav, ktorý nastal po postavení
dvoch bytoviek na Festivalovej ulici volalo v predošlom volebnom období
takmer celé mestské zastupiteľstvo. Po voľbách, keď sa primátorkou stala
Marcela Ivančová, v téme pokračuje hlavne poslanec Pavel Olejár a jeho
kolega Ján Vook. Na našich stránkach sme písali, ako Pavel Olejár žiadal
mestského prednostu Miroslava Nováka o vykonanie kontroly a zistenie toho,
kto pochybil. Primátorka zas o kontrolu požiadala hlavného kontrolóra Ivana
Sagana. Ten vo svojej správe chronologicky usporiadal vývoj pri predkladaní a
schvaľovaní jednotlivých dokumentov. Celý proces začal podľa neho schválením investičného zámeru až po schválenie Kúpnej zmluvy. „V celom procese
boli poslanci zo strany vedenia mesta, t.j. primátora Jána Holodňáka,
vedúceho OVŽPaRR Ľuboša Čepana, ako aj právnika mesta uisťovaní,
že celý tento proces je v súlade so všetkými právnymi normami, že
jednotlivé dokumenty sú konzultované s Okresným úradom v Prešove,
s MDVaRR SR a so ŠFRB. Toto tvrdili ešte aj v dobe, keď na MsÚ bolo
doručené oznámenie z Úradu verejného obstarávania o začatí kontroly
procesu prenájmu pozemku a výstavby predmetných bytových domov,
a to v čase, keď ešte nebola schválená kúpna zmluva,“ skonštatoval vo
svojej správe o kontrole Ivan Sagan. Podľa jeho ďalších slov bol výsledok z
kontroly Úradu pre verejné obstarávanie takýto: „Kontrolovaný pri prenájme
pozemku za účelom výstavby bytov nižšieho štandardu bloky B a C na
Ul. Festivalovej vo Svidníku vopred vybraným súkromným spoločnostiam postupoval v rozpore s § 9 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
nakoľko ako verejný obstarávateľ si nesplnil povinnosť postupovať pri
zadávaní predmetnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa
zákona p verejnom obstarávaní, čím zároveň porušil aj princípy verejného
obstarávania.“
V praxi to znamenalo, že mesto prenajalo pozemky a zadalo zákazku priamo
dvom vybraným svidníckym stavebným spoločnostiam. Porušilo tým zákon
a rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie z 12.1.2018 o uložení pokuty
v celkovej výške 90 158,99 eur Mesto Svidník zaregistrovalo 15.1.2018.
„29.1.2018 Mesto Svidník podalo rozklad proti rozhodnutiu Úradu pre
verejné obstarávanie. 21.8.2018 Krajský súd v Bratislave zamietol návrh
žalobcu (Mesto Svidník) o preskúmanie rozhodnutia žalovaného (ÚVO)
zo dňa 19.4.2018 a o odkladný účinok. 19.10.2018 bola spísaná Dohoda
o splátkach dlhu mesta Svidník voči Úradu pre verejného obstarávania.

Splátky majú byť realizované v troch termínoch, a to 10.1.2019, 10.1.2020 a
10.1.2021. Prvé dve splátky v hodnote 60 000,0 eur už mesto realizovalo,“
skonštatoval Ivan Sagan po svojej kontrole.
Poslanec Ján Vook sa preto na ostatnom júnovom zasadnutí svidníckeho
mestského parlamentu pýtal: „Kto teda pochybil?“ Hlavný kontrolór priamo
neodpovedal. Povedal, že poslanci hlasovali a možno nemali také informácie, o
ktorých mohli byť informovaní. „A prečo tak hlasovali? Neviem, ja som za to
nehlasoval,“ poznamenal Ivan Sagan a Ján Vook opakovane zopakoval, že by
bolo dobré, ak by poslanci celú správu o vykonaní kontroly mali k dispozícii.
V diskusii vystúpil aj Pavel Olejár, ktorý opäť požiadal prednostu Mestského
úradu vo Svidníku Miroslava Nováka, či by sa k danej situácii nevyjadril. „To, že
si mi neodpovedal na interpeláciu, je ignorácia, akú sme v tomto zastupiteľstve nezažili. Povedal si mi, že ako poslanec nemám právo interpelovať
teba ako prednostu, no do rokovacieho poriadku sa toto dostalo na tvoj
podnet, že nemôžeme interpelovať prednostu. Keď si nebol prednosta,
mal si jasné názory na to, kto pochybil a ako pochybil. Tak nám to teraz
povedz,“ nabádal prednostu Miroslava Nováka poslanec Pavel Olejár.
Matúša Majdu zaujímalo, kto bol v tom čase hlavným kontrolórom a teda na
celý proces dohliadal. Primátorka Marcela Ivančová mu odpovedala, že to bol
Ivan Sagan, teda súčasný hlavný kontrolór mesta Svidník. Zároveň dodala, že
s predmetným protokolom Úradu pre verejné obstarávanie ich ako vtedajších
poslancov vtedajšie vedenie mesta neoboznámilo. „Keby sme o ňom vedeli,
myslím, že motivácia hlasovať by bola úplne iná,“ podotkla primátorka s
tým, že kto presne pochybil a kto je teda na vine, nevie presne povedať, „no
môžem povedať, že podľa rozdeľovníka bol protokol z Úradu pre verejné
obstarávanie poskytnutý pánom Bujdošovi, Pilipovi, Saganovi, Šandalovi
a Čepanovi,“ povedala primátorka.
Nikto z týchto pánov okrem Ivana Sagana na júnovom zasadnutí mestského
parlamentu nebol. Ivan Sagan zareagoval: „Môžem prehlásiť, že počas
primátorovania pána Holodňáka som sa nezúčastnil jedného rokovania
uňho, nebol som informovaný o tomto liste. Nech mi niekto ukáže, že
som takýto materiál prebral.“
No a poslanec Pavel Olejár už len zareagoval takto: „Veľmi oceňujem,
pani primátorka, tvoje slová, takúto odpoveď som očakával. Ja som o
upozornení z Úradu pre verejné obstarávanie nevedel, ak by som vedel,
zrejme by som hlasoval inak.“
A ako posledný sa ešte v súvislosti s témou bytoviek na Festivalovej ulici vo
Svidníku vyjadril mestský prednosta. Zopakoval, koho môžu poslanci interpelovať, no zopakoval, že je to jeho osobný názor. Poslancovi Pavlovi Olejárovi
ešte Miroslav Novák povedal: „Informácie môžeš získať aj inak, napríklad
zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.“
V praxi to znamená, že na aktuálnej situácii sa nič nemení. Určiť jednoznačného vinníka sa zrejme nedá. Realita je taká, že bytovky na Festivalovej ulici
stavebné firmy predali mestu, bývajú v nich Rómovia a mesto spláca 90-tisícovú
pokutu, z ktorej začiatkom budúceho roka ostáva zaplatiť zvyšných 30-tisíc eur.
Podľa vyjadrení vtedajších i dnešných poslancov sa zdá, že ak by o hrozbe
pokuty a teda o liste z Úradu pre verejné obstarávanie vtedy vedeli, zrejme by
hlasovali inak a ktovie... Rómovia by možno dodnes bývali v ubytovni, ktorá
vznikla po niekdajšom strojárenskom učilišti... Alebo by možno predsa len bývali
v nových bytoch, no ich vlastníkom by možno nebolo mesto... Celé je to však
o hypotézach v podobe keby, možno, hádam, zrejme a podobne...
(ps)
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Bikesharing, čiže zdieľané bicykle prichádzajú do Svidníka
Vo Svidníku bude 50 zdieľaných bicyklov, čo znamená, že
už aj v našom meste by sa mala rozbehnúť služba známa ako
bikesharing, teda verejné či zdieľané bicykle.
Mesto Svidník informovalo, že má
možnosť umiestniť na svojom území
50 zdieľaných bicyklov od spoločnosti
Antik Telecom.
„Verejné bicykle budú slúžiť vo
Svidníku tým, ktorí si stiahnu aplikáciu

do svojho telefónu a dobijú si „kredit“
na ich používanie. Cena za takéto
používanie bicykla bude v centoch
a najmä bude výhodnejšia ako premiestňovanie sa autom,“ konštatovala primátorka Svidníka Marcela

Ivančová.
Svidník teda ide
do tejto aktivity na
začiatok s 50 bicyklami Antik City
Bike, ktoré mestu
firma bezplatne
požičiava.
„Päť informačných stĺpikov
bude na začiatku
vybavených 10

Bikesharing bude aj vo Svidníku fungovať
cez aplikáciu v mobilnom telefóne

bicyklami, ktoré bude možné nechať
kdekoľvek v katastri mesta a znova
niekto ďalší si ich môže požičať a

premiestniť sa na iné miesto. Stanice
- stĺpiky budú pevne dané, ale bicykle
môžu byť voľne postavené kdekoľvek,“ vysvetlila primátorka s tým, že
bližšie informácie a presný spôsob
bude samospráva zverejňovať pred
spustením bikesharingu, ktorý plánujú
na 1. augusta.
„V súčasnosti sme pred podpisom
zmluvy so spoločnosťou Antik Telecom,“ dodala primátorka Svidníka
Marcela Ivančová.
(ps)

Opravy parkoviska pri pošte sa tak skoro nedočkáme
Parkovisko Slovenská pošta tohto roku neopraví, a to ani po
opakovaných listoch svidníckej primátorky. Tá vedeniu pošty
písala už dvakrát, predošlému i novému obdobiu, no pozitívnej
odpovede sa Marcela Ivančová nedočkala.
Minulý týždeň navyše Slovenská pošta Podduklianskym novinkám potvrdila
to, čo sa aj vzhľadom na koronakrízu
dalo predpokladať. „Rekonštrukcia
predmetnej parkovacej plochy pri pošte
vo Svidníku je zaradená do návrhu
investičného plánu Slovenskej pošty.
V závislosti od potreby a nevyhnutnosti
rekonštrukcie ostatných objektov (nehnuteľností) by mala byť zrekonštruovaná v priebehu roka 2021,“ povedala
pre naše noviny hovorkyňa Slovenskej
pošty Iveta Dorčáková. „Komunikácia
primátorky s riaditeľom spoločnosti

Slovenská pošta prebiehala na začiatku tohto roka a odpoveďou spoločnosti
bolo, že komunikáciu pred pobočkou
vo Svidníku majú v harmonograme
prác na rok 2020. Po komunikácií s
novým vedením máme informáciu,
že síce je mesto Svidník stále v pláne
vysprávok spoločnosti, ale posúvajú sa
realizácie prác 2020/2021. Primátorka
Marcela Ivančová stále vyvíja iniciatívu
o urýchlenú opravu, ale rozhodnutie je
na Slovenskej pošte,“ reagovala PR
manažérka mesta Svidníka Kristína
Tchirová.

Pripomeňme, že o pláne zrekonštruovať bočné parkovisko pri pošte vo Svidníku hovorila hovorkyňa Slovenskej

pošty už vlani. Vtedy práce avizovala na
tento rok a dnes je jasné, že aktuálne sa
všetko posúva o rok.
(ps)

Na Školský úrad smeruje Nadežda Ignácová
Školský úrad Mesta Svidník je stále neobsadený a teda bez
odborného zamestnanca. A hoci PR manažérka mesta Svidník
Kristína Tchirová pre naše noviny reagovala, že v súčasnosti sú
pred uzavretím pracovnej zmluvy, primátorka Svidníka Marcela
Ivančová už novú zamestnankyňu Školského úradu predstavila
na Facebooku.
„Po 27 rokoch, ktoré venovala Základnej škole na ul. Karpatskej,
či už ako učiteľka a neskôr ako riaditeľka, posledným júnovým
dňom končí. Dnes som jej v mene mesta Svidník poďakovala
za dlhoročnú obetavú prácu, za všetky aktivity, ktoré prispeli k
rozvoju školy , za jej zanietenie a profesionálny prístup. Zo školy,
ktorá sa pred rokmi borila s vážnymi finančnými problémami sa
podarilo vybudovať školu, ktorá patrí medzi najlepšie na Slovensku. A to nie je málo...“ Takto napísala 26. júna na svojom profile
na Facebooku primátorka Svidníka Marcela Ivančová a dodala:
„Pani Nadežda Ignácová bude od augusta pracovať ako odborná
zamestnankyňa školského úradu a ja sa teším na spoluprácu.“

Napriek tomu PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová
v uplynulý piatok pre naše noviny povedala: „Pred časom sme
informovali, že do výberového konania na pozíciu pracovníka
školského úradu sa prihlásili dve osoby. V súčasnosti sme
pred uzatvorením pracovno-právneho vzťahu s pracovníkom
na Školský úrad. Bližšie informácie budeme poskytovať po
uzatvorení zmluvy.“
Kristína Tchirová ešte doplnila, že najdlhšie pracujúcim zamestnancom na tejto pozícii bol J. Kurty, pracoval na školskom
úrade od roku 2004 do júla 2019, čiže 16 rokov, krátko bola táto
pozícia obsadená P. Čordášom a V. Pasnišinom.
Primátorka Marcela Ivančová ešte na margo riaditeľskej pozície
v ZŠ Karpatská, z ktorej odchádza Nadežda Ignácová, na Facebooku napísala: „Riadením školy som do vypísania výberového
konania poverila Mariána Vitka, dlhoročného zástupcu riaditeľky
školy. Prajem mu veľa energie a elánu, ktoré bude v tejto neľahkej
pozícii potrebovať.“
(ps)
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Na Dukelskom pohári sa o víťazstvo vo futbale a vo volejbale
Dukelský pohár, teda futbalový a volejbalový turnaj, ktorý
bojovalo v horúcom počasí
organizuje Občianske združenie Mladý Svidníčan v spolupráci
s Mestom Svidník, napísala v uplynulú sobotu svoju ďalšiu
kapitolu.
V športovom areáli Základnej
školy na Komenského ulici vo veľmi
príjemnom letnom počasí v sobotu
4. júla Dukelský pohár oficiálne
otvorili primátorka Svidníka Marcela
Ivančová a predseda Občianskeho
združenia Mladý Svidníčan Stanislav
Hvozda ml.
A potom sa už rozbehli športové

zápolenia vo futbale a vo volejbale,
pričom počas celého dňa nechýbalo
bohaté občerstvenie a vynikajúca
zábava. Množstvo účastníkov Dukelského pohára, teda podujatia, ktoré
už tradične otvára prázdniny vo Svidníku a v celom okolí, prišiel pozdraviť
aj prezident Slovenskej volejbalovej
federácie Martin Kraščenič.

Vo volejbale sa v súbojoch o 5. - 8.
miesto stretli: Mixéry - Krajné Čierno
0:2, Dukla Destination - Skutok sa
nestal 2:0. Semifinále: Time to cereal
- Budha Bowl 2:0, V skutku solídne Money Heist 2:0. o 3. miesto: Money
Heist - Budha Bowl 2:0. Finále: Time
to cereal - V skutku solídne 0:2. Dukelský pohár teda vo volejbale získal
tím V skutku solídne.
Ďalšie poradie: 2. Time to cereal,
3. Budha Bowl, 4. Money Heist, 5.

Dukla Destination, 6. Krajné Čierno,
7. Skutok sa nestal, 8. Mixéry, 9.
Rusnáci.
Vo futbale sa vo finálovej skupine
stretli: Futbal Bazar Team - Pokemoni
9:2, Pokemoni - Žiadne nealko 1:5,
Žiadne nealko - Futbal Bazar Team
0:1. Vo futbale tak Dukelský pohár
získalo mužstvo Futbal Bazar Team.
Ďalšie poradie: 2. Žiadne nealko, 3.
Pokemoni, 4. Young Boys Jedľová.
(pn)

Zľava: Stanislav Hvozda ml., Juraj Cahajla, primátorka Marcela Ivančová
a prezident Slovenskej volejbalovej federácie Martin Kraščenič
Spoločná fotografia všetkých účastníkov Dukelského pohára
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Štyri fotorámy majú zaujať turistov, aby si z meste odniesli netradičnú pamiatku
Za fotku v rámčeku vďačia stolárom a výtvarníkom. Svidnícka samospráva stavila na finančne lacný, no efektný trik.
Návštevníkom ponúkajú možnosť odniesť si z mesta netra-

dičnú pamiatku, ktorou pomôžu
aj celému regiónu.
Vo veľkých metropolách pomerne je to už bežná vec, no v našich
končinách takmer neobjavená.
Kraj pod Duklou je však bohatý
na rôzne pamiatky. Samospráva
chce mesto a región ešte viac
spropagovať a prilákať ďalších.
Šíriť odkaz kraja majú samotní

turisti. „Keď si niekto urobí fotku,
zverejní to na sociálnej sieti, tak
predsa to dobré meno Svidníka
môžeme šíriť takto lacno, ale
veľmi efektívne do celého sveta
v podstate,“ vyhlásila primátorka
Svidníka Marcela Ivančová v
uplynulý piatok, keď drevené
fotorámy rozmiestnili v štyroch
lokalitách pri turistických atrakciách v meste. Fotorámy pritom
vznikli jednoducho. Z odpadu
ich zostrojili miestni stolári a
pamätihodnosťami regiónu ozdobili poloprofesionálni výtvarníci.
„Takisto sme to prizdobili trošku
kvetinkami, trošku nejakými inými
vecami a snažili sme sa všetci
štyria, ktorí sme to maľovali, aby
sme to maľovali srdcom,“ povedala nám jedna z výtvarníkov Gabriela Madejová z Občianskeho
združenia Svidnícka paleta. „Na
financie veľmi nenáročná vec,
ale môže to mať veľmi dobrý
efekt vo zviditeľňovaní Svidníka

ako mesta, ktoré sa naozaj oplatí navštíviť,“ doplnila
primátorka.
Počas leta sa chce mesto ešte viac zviditeľniť a v dielni
už vzniká aj nadrozmerný nápis Svidník. O pár dní ho osadia v centre mesta a jedno z písmen bude špecifické.
„Bude slúžiť aj na zber vrchnáčikov z PET fliaš, tak
trošku aj taký výchovný, ale aj estetický moment v meste
pribudne,“ vysvetlila primátorka, podľa ktorej ešte jednu
novinku má svidnícka samospráva v talóne. Od začiatku
augusta návštevníkom a turistom ponúknu na presuny
po meste 50 zdieľaných bicyklov. O tých píšeme aj v
samostatnom príspevku a na margo fotorámov dodajme,
že sú pri Soche arm. gen. L. Svobodu, na pešej zóne, pri
Pamätníku Sovietskej armády a v Skanzene SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku.
(ps)
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KLIEŠTE, ŽIVOČÍCHY, KTORÉ ZNEPRÍJEMŇUJÚ POBYT V PRÍRODE
„Odstrániť kliešťa nie je problém, ktorý by ste nezvládli,“
zdôrazňuje kožná odborníčka, primárka Hana Zelenková
Kliešte sú živočíchy, ktoré nám ľuďom dokážu poriadne znepríjemniť pobyt v prírode. O tom, čo robiť, aby sa nám tento
nepríjemný hmyz oblúkom vyhýbal a tiež, ako správne odstrániť
už prisatého kliešťa hovorí kožná lekárka, dermatovenerologička
Hana Zelenková.
Sezónna kliešťov začala, aké ochorenia prenášajú na človeka?
„Sú to hlavne dve ochorenia, ktoré sa prenášajú kliešťom. To prvé, veľmi
nebezpečné, je kliešťová encefalitíta, alebo zápal mozgových blán a to druhé
je lymská borelióza. Problém je v tom, že na ochorenie klieštovej encefalitíty
sa dá očkovať, ale proti borelióze sa bohužiaľ očkovať nedá.
Ak človek príde neskoro na ošetrenie, tak tieto problémy prechádzajú z
prvého štádia, to je to poštípanie kliešťom, potom do druhého, ktoré môže
mať nepríjemné neurologické problémy.“
Aká je základná ochrana pred kliešťom?
„Prvé sú repelenty,
to znamená ochranné
prípravky na odpudzovanie živočíšnych organizmov pri ochrane
človeka alebo domácich
zvierat. Keď už sa odhodláte, že pôjdete do
lesa, alebo na nejakú
lúku, mali by ste nosiť
svetlé oblečenie, to je
asi to najlepšie.
Pokiaľ nie je príliš horúco, je dobré mať oblečené dlhé nohavice
a nosiť tričká s dlhými
rukávmi.
Ak máte tenisky, alebo
vyššie topánky, zastrčte
si nohavice do topánok.
Ochranný prípravok,
čiže repelent je dobré
nastriekať na topánky,
aj nohavice.

Samozrejme, ak idete do prírody so svojimi miláčikmi, psíkmi, alebo mačkami a podobne, je potrebné ošetriť ochranným prostriedkom aj ich. Veľmi
dôležité je všímať si zloženie repelentu, pretože niektorí ľudia majú problémy
s alergiami - alergici.
Ak v zložení, nájdete nejaký, vám známy alebo možný alergén, takýto
ochranný prostriedok nepoužívajte. Predtým bolo veľmi populárne používať
na natretie naftu, natierali sa ňou najmä poľovníci, ale to už sa dnes určite
neodporúča.“
Na čo si dávať pozor, keď už na tele nájdeme prisatého kliešťa?
„Veľmi dôležité je snažiť sa, kliešťa okamžite odstrániť. To znamená, v ten deň,
keď kliešťa nájdeme na tele prisatého. Pokiaľ si netrúfnete sami, vyhľadajte
lekársku pomoc. Odstrániť kliešťa nie je problém, ktorý by ste sami nezvládli.
Pri odstraňovaní kliešťa odporúčam nasadenie si gumených rukavíc.
V žiadnom prípade sa nesnažte kliešťa odstrániť krútením, alebo nejakým
ťahom, tak ako to kedysi bolo moderné. Veľmi jednoduchý systémom je použiť
vatový tampón, ktorý namydlíte.
Ním niekoľkokrát prejdite okolo kliešťa, ktorý je prisatý do kože. Kliešť sa
po chvíli sám uvoľní a vy ho môžete ľahko odstrániť. Rozhodne nie je dobré
ťahať kliešťa, pretože hrozí, že hlavička ostane prisatá na tele. Cez kusadlá
toho kliešťa, pokiaľ je kliešť infikovaný, infekcia sa môže potom šíriť ďalej.
V tom prípade, je potom lepšie vyhľadať lekára, alebo ambulanciu, kde vám
zvyšky kliešťa pomôžu odstrániť.“
Jana Savčáková

Nominovaný na TOP lekára na Slovensku
Už po šiestykrát odštartoval projekt Zdravotníckych novín TOP
lekári na Slovensku. Cieľom projektu je vyzdvihnúť úspechy
lekárov, o ktorých sa nie vždy hovorí, najmä v dnešnej dobe.
Pritom aj na Slovensku máme lekárov, ktorí si zaslúžia uznanie
a ocenenie.
Zdravotnícke noviny predstavujú lekárov z desiatich odborností, ktorým
môžete dať svoj hlas. Nominácie poslali nemocnice, hlavní odborníci MZ SR
v nominovaných odbornostiach, aj čitatelia Zdravotníckych novín. Výsledkom hlasovania bude publikácia TOP lekári na Slovensku VI., ktorá vyjde
koncom septembra v Zdravotníckych novinách a Hospodárskych novinách,
kde nájdete rozhovory s najúspešnejšími lekármi. Hlasovať môžete do 19.
júla, do polnoci.
Medzi nominovanými lekármi je aj námestník pre liečebno-preventívnu
starostlivosť, primár oddelenia internej medicíny Nemocnice Svet zdravia
Svidník; hlavný lekár siete ProCare a Svet zdravia pre internú medicínu
Marek Pytliak.
Marek Pytliak vysokoškolské štúdium ukončil v roku 2002 ako doktor medi-

cíny v odbore vnútorné lekárstvo. V roku 2007 ukončil na Lekárskej fakulte
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach doktorandské štúdium v odbore
vnútorné choroby a v roku 2009 získal špecializáciu v odbore vnútorné lekárstvo. Ako
pedagóg pôsobil na Lekárskej fakulte UPJŠ
v Košiciach v rokoch 2002 - 2013.
V Nemocnici Svet zdravia Svidník pôsobí od roku 2014. Je primárom interného
oddelenia a námestníkom pre liečebnopreventívnu starostlivosť. Neskôr sa stal aj
primárom doliečovacieho a geriatrického
oddelenia. Riešil viaceré klinické štúdie a
stal sa spoluautorom Základného algoritmu
manažmentu pacienta s podozrením na
COVID-19.
Marek Pytliak je zároveň držiteľom Janského bronzovej plakety za darcovstvo krvi.
(pn)
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Sezónna autobusová linka naprieč Horným Zemplínom
Letná ponuka dopravných možností v Prešovskom kraji
Prešovský kraj bude opäť viac dostupný zahraničným a domácim návštevníkom. Krajská organizácia cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska v spolupráci s SAD Humenné, a. s.,
OZ Vranov n/T, vypravuje počas leta sezónnu autobusovú linku
medzi Medzilaborcami a Svidníkom. Spojenie premáva v piatok,
sobotu a nedeľu v termíne od 3. júla do 6. septembra 2020.
Sezónny autobus priamo nadväzuje na vlakovú linku Sanok - Łupków - Medzilaborce, ktorú vypravuje Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Poľskí
návštevníci majú počas tohto leta možnosť lepšie spoznať históriu, umenie,
kultúru a architektúru severovýchodného Slovenska. Počas cesty navštívia
unikátne pamiatky Prešovského kraja, ktorý je známy svojím kultúrnym
bohatstvom.
„V regióne sa nachádza množstvo drevených chrámov, viaceré z nich
sú zapísané medzi UNESCO pamiatky. Pasažieri turistického autobusu
počas jednej trasy navštívia Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, Monastyr v Krásnom Brode, viaceré drevené chrámy, ale napr. aj
Vojenské historické múzeum vo Svidníku. Ponuku výletov sme však
pripravili tak, aby bola zaujímavá aj pre domácich turistov,“ vysvetľuje
výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.
Zahraniční návštevníci tiež môžu využiť možnosť prenocovania v lokalite
Svidníka, kde je pre nich pripravený dvoj-, resp. trojdňový kompletný produkt
cestovného ruchu. Na návštevu pozývajú Duklianske bojisko, vodný svet vo
Svidníku či Údolie smrti. Celý itinerár je dostupný na stránke www.severovychod.sk.
Turistický autobus vyráža z Medzilaboriec v uvedené dni o 10:35, príchod do
Svidníka je naplánovaný na 16:25. V spojení platí jednotná tarifa v celkovej
výške 3,- € za osobu. Prešovský samosprávny kraj tiež zabezpečil prepravu
pasažierov zo Svidníka späť do Medzilaboriec tak, aby plnohodnotne nastúpili na vlakové spojenie Medzilaborce - Łupków - Sanok s odchodom z
Medzilaboriec o 17:48.
František Baláž,
marketing/PR KOCR Severovýchod Slovenska

Konala sa krajská súťažná prehliadka CINEAMA 2020
Krajská súťažná prehliadka neprofesionálnej filmovej tvorby
Prešovského samosprávneho kraja sa konala v dňoch 26. do 27.
júna v SNM - Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku.
Organizačne ju pripravili PSK a Podduklianske osvetové stredisko vo
Svidníku. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
V rámci súťažnej časti odborná
porota posúdila 47 filmov vo
všetkých troch vekových skupinách autorov a v jednotlivých
žánrových kategóriách podľa
propozícii súťaže.
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bolo na tohtoročnej
prehliadke cítiť kvalitatívny skok
dopredu. Súťaž mala veľmi dobrú umeleckú úroveň a zjavnú
stúpajúcu tendenciu v kvalite
filmov u autorov I. a II. vekovej
skupiny. Vysoko pozitívne boli
hodnotení autori ZUŠ, žiaci základných a stredných škôl.
V kategórii autorov do 16 rokov
zaujali viaceré animované snímky a produkcie žiakov ZUŠ Letná v Poprade.
Žiaci ZUŠ Ľubica predstavili svoje diela zaujímavou hranou a animovanou
technikou. Bohatá bola aj kolekcia filmov z kolekcie prešovských škôl, ktorí
vhodnou formou dokumentu spracovali témy školského života.
V druhej kategórii autorov od 16-21 rokov najviac zaujala kolekcia filmov
žiakov SPŠ vo Svidníku, ktorá bola osviežením súťaže. Žiaci si za svoje filmy

odniesli niekoľko cien a taktiež aj hlavnú cenu podujatia. Poďakovanie patrí
hlavne ich pedagogičkám Darine Kocúrovej a Marianne Sopkovej. Úspešnou
bola aj Ivanka Halčíková zo CZŠ sv. Juraja vo Svidníku, ktorá si za film „V
núdzi poznáš priateľa“ odniesla čestné uznanie.
Autori nad 21 rokov predstavili kolekciu videoklipov a dokumentov. V týchto
filmoch je už cítiť ich hlbší pohľad na súčasnosť, spoločnosť a človeka v
nej. Porota nielen ocenila najlepšie filmy, ale
odporučila na postup do
celoštátneho kola celkom 22 filmov. Viaceré z
nich majú svojou kvalitou
šancu zabojovať aj na celoštátnom súťažnom kole.
Súčasťou Cineamy bol aj
workshop zameraný na
výrobu krátkych reportáži zameraný na výrobu
krátkych reportáži pre
média a sociálne siete.
Teoretickou a praktickou
časťou, prístupom a spôsobom spracovania, pod
vedením skúsených lektorov vzniklo niekoľko krátkych reportáži.
Na rozborovom seminári odborná porota sprostredkovala svoje postrehy a
odporúčania prítomným autorom za účelom ich ďalšieho rastu, čím sa darí
napĺňať poslanie tejto súťaže.
Katarína Grúsová,
POS vo Svidníku
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Mestskí poslanci odklepli nariadenie
o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk
Svidnícki mestskí poslanci na júnovom zasadnutí mestského
parlamentu schválili aj Všeobecne záväzného nariadenie mesta
Svidník o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území
mesta.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie o správe, údržbe a prevádzkovaní
pohrebísk na území mesta Svidník upravuje správu, údržbu a prevádzkovanie
na všetkých verejných pohrebiskách nachádzajúcich sa v katastrálnom území
mesta Svidník. Poslanci sa týmto miestnym zákonom zaoberali najmä preto,
lebo bolo potrebná jeho aktualizácia.
Dodajme, že na objekt budovy Domu smútku bola 16. apríla 2013 uzatvorená Zmluva o nájme nebytových priestorov, spevnených plôch a hnuteľného
majetku č. 195/2013 na obdobie od 1.5.2013 do 30.4.2023. Prevádzkovanie
pohrebísk je vykonávané na základe Zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk
taktiež na obdobie od 1.5.2013 do 30.4.2023. Prevádzkovateľom pohrebísk
je Jozef Laca - Pohrebné služby - Dom smútku.
Cieľom tohto nariadenia, ktoré poslanci odobrili, je stanovenie postupu pri
správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta, stanovenie povinnosti prevádzkovateľa, nájomcu hrobového miesta a návštevníka pohrebiska
a určenie rozsahu služieb poskytovaných na pohrebisku.
Pohrebiská sú cintoríny v katastrálnom území mesta Svidník a to Cintorín pri
Dome smútku, Cintorín pri gréckokatolíckom chráme božej múdrosti a Cintorín
pri gréckokatolíckom chráme narodenia presvätej Bohorodičky.
Aké služby sú poskytované na pohrebiskách?
Na pohrebiskách sú poskytované najmä tieto služby: prenajímanie hrobových
miest, správa Domu smútku, poskytovanie služieb v Dome smútku, vykopanie
hrobu a zasypanie hrobu, pochovávanie ľudských pozostatkov, poskytovanie
informácií z plánu hrobových miest, správa pohrebísk, údržba komunikácie
a zelene na pohrebiskách, vykonávanie exhumácie, nakladanie s odpadmi v
súlade s platným a účinným zákonom o odpadoch, zverejňovanie informácií
na pohrebisku na mieste obvyklom.
Prevádzkovateľ pri prevádzke pohrebiska, popri povinnostiach určených
zákonom o pohrebníctve, zabezpečuje správu pohrebiska, údržbu komunikácií na pohrebisku a starostlivosť o celkový vzhľad pohrebiska. Zabezpečuje zriaďovanie nových hrobových miest či vedie plán hrobových miest na
pohrebisku a jeho sprístupnenie k nahliadnutiu. V spolupráci s pozostalými
určuje hrobové miesto vhodné na pochovanie na pohrebisku, určuje poradie
pohrebných obradov v Dome smútku a dátum a čas pochovávania, uzatvára
zmluvy na prenájom hrobových miest a v súlade s koncepciou pohrebiska
určuje maximálnu dobu, za ktorú môže nájomca zaplatiť nájomné. Písomne
upozorňuje nájomcov hrobových miest na uplynutie lehoty, na ktorú je zaplatené nájomné. Zabezpečuje čistotu a poriadok verejných priestranstiev na
pohrebisku, zabezpečuje vysádzanie a ošetrovanie verejnej zelene pohrebiska
a výrub stromov a kríkov, vedie predpísané evidencie súvisiace s prevádzkovaním pohrebiska podľa zákona, reguluje výkon podnikateľských činností
na pohrebisku, zabezpečuje zásobovanie úžitkovou vodou, odvoz odpadu a
ďalšie služby potrebné pri prevádzkovaní pohrebiska pre návštevníkov pohrebiska a zverejňuje informácie týkajúce sa prevádzky pohrebiska na mieste
obvyklom na pohrebisku.
Aké povinnosti má nájomca?
Svoje povinnosti má však aj nájomca. Nájomca je povinný užívať hrobové
miesto podľa tohto nariadenia, nájomnej zmluvy a pokynov prevádzkovateľa.

Platiť nájomné v súlade s nájomnou zmluvou a platiť určené poplatky za služby
poskytované na pohrebisku. Bez zbytočného odkladu písomne oznamovať
prevádzkovateľovi všetky údaje potrebné na vedenie evidencie podľa zákona,
aj ich zmeny, zabezpečovať čistotu a údržbu hrobového miesta a jeho príslušenstva na vlastné náklady. Pri údržbe hrobového miesta nezasahovať do

jeho okolia (napr. zhotovovaním spevnených povrchov, výrubom alebo orezom
stromov a kríkov, vysádzaním stromov alebo kríkov a pod.) a nezasahovať
ani do iných hrobových miest a ich príslušenstva. Udržiavať čistotu verejných
priestranstiev a nepoškodzovať verejné zariadenia pohrebiska. Ukladať odpad vznikajúci pri bežnej údržbe hrobového miesta a jeho príslušenstva do
kontajnerov alebo odpadkových košov, ktoré sú na to určené na pohrebisku,
označiť hrobové miesto spôsobom určeným prevádzkovateľom.
Pri zhotovovaní hrobového miesta je nájomca povinný dodržať podmienky
učené prevádzkovateľom a to isté sa vzťahuje na úpravu a rekonštrukciu
hrobového miesta a na zriaďovanie príslušenstva hrobového miesta alebo
jeho úpravu.
Nájomca je povinný vopred žiadať prevádzkovateľa o povolenie pre vstup
motorovým vozidlom na pohrebisko pre seba alebo zhotoviteľa prác, ktorý
bude vykonávať práce na zhotovovaní, úprave alebo rekonštrukcii hrobového
miesta a uhradiť všetky s tým spojené poplatky.
Ak je hrob alebo jeho príslušenstvo v nevyhovujúcom stave alebo ohrozuje
bezpečnosť, zdravie, životy alebo majetok návštevníkov, je nájomca povinný
bezodkladne zabezpečiť nápravu na vlastné náklady. Ak tak neurobí ani
po výzve prevádzkovateľa, prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť zistené
nedostatky na náklady nájomcu.
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
Tento miestny zákon, ktorý schválili poslanci, odobruje aj povinnosti návštevníkov pohrebiska. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať pokoj
a dôstojnosť tohto pietneho miesta. Sú povinní zdržať sa správania, ktoré by
narúšalo dôstojnosť zosnulých, mravného cítenia pozostalých, alebo ktoré
by obťažovalo ostatných návštevníkov pohrebiska. Uskutočňovať pietne a
spomienkové akcie na pohrebisku možno len s predchádzajúcim súhlasom
prevádzkovateľa.
Na pohrebisku možno rozsvecovať sviečky len na hrobovom mieste alebo
mieste na to vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru. Rozsvecovanie sviečok a manipulácia s otvoreným ohňom môžu byť v odôvodnených
prípadoch prevádzkovateľom pohrebiska obmedzené alebo zakázané.
Voda z vodovodných výpustov na pohrebisku nie je pitná. Je určená len na
prevádzkové účely a na polievanie zelene na prenajatých hrobových miestach.
Odnášať vodu z pohrebiska nie je dovolené.
Umiestňovanie ponúk a reklám vo všetkých priestoroch a na verejných
priestranstvách pohrebiska na akomkoľvek objekte, ktorý je súčasťou pohrebiska alebo súvisí s prevádzkou pohrebiska, nie je dovolené s výnimkou miest
na to vyhradených prevádzkovateľom pohrebiska a po jeho predchádzajúcom
písomnom súhlase.
Na pohrebisku je zakázané: - poškodzovať hrobové miesta a ich príslušenstvo, zariadenia pohrebiska a zeleň alebo ponúkať a predávať tovar
alebo služby, - vysádzať zeleň alebo zasahovať do zelene a ukladať alebo
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Mestskí poslanci odklepli nariadenie
o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk
ponechávať na hrobových miestach a verejných priestranstvách pohrebiska
akékoľvek predmety, okrem kvetín a pietnych predmetov primeraných rozmerov, - vstupovať na pohrebisko so zvieraťom, - vstupovať na pohrebisko
na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach alebo na inom nemotorovom
dopravnom prostriedku, okrem invalidných vozíkov, - zakladať oheň, páliť
trávu, odpad, či iné veci, - rozsvecovať sviece a kahance mimo hrobového
miesta alebo miesta na to určených prevádzkovateľom, pričom je povinnosť
sviece a kahance rozsvecovať tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru
alebo poškodenie hrobových miest alebo príslušenstiev hrobu. Rozsvecovanie
sviec a kahancov môže byť v odôvodnených prípadoch prevádzkovateľom
obmedzené alebo zakázané.
Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z pohrebiska osoby, ktoré nedodržiavajú podmienky určené týmto nariadením.
Podmienky vjazdu motorových vozidiel
Vstup s motorovými vozidlami na pohrebisko je povolený len počas určenej
prevádzkovej doby, iba po vyhradených komunikáciách a s predchádzajúcim
súhlasom a pri spĺňaní podmienok určených prevádzkovateľom, najmä pri:
- doprave rakvy s ľudskými pozostatkami na pohrebisko na vykonanie pohrebného obradu v Dome smútku alebo na pochovanie, - odvoze kvetov, vencov a
kytíc z pohrebiska, - doprave materiálu a pri vykonávaní činnosti pri zriaďovaní
a úprave hrobových miest a ich príslušenstva a odvoze odpadu po týchto prácach, - doprave nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb s preukazom
ŤZP, - pravidelnom odvoze odpadu pohrebiska, - údržbe zelene, verejných
zariadení pohrebiska a verejných komunikácií pohrebiska a pri zabezpečovaní ich prevádzky.
Vjazd motorových vozidiel na pohrebisko je spoplatnený.
Miestne nariadenie upravuje aj podmienky vykonávania remeselných prác na pohrebisku. Vykonávanie
remeselných prác je zakázané mimo prevádzkovej
doby pohrebiska, v dňoch pracovného pokoja, počas

štátnych a cirkevných sviatkov a od 25. októbra do 8. novembra. Na parcele,
kde sa práve pochováva sa počas konania obradu musia prerušiť všetky
remeselné práce.
Prevádzková doba pohrebiska
Prevádzková doba pohrebiska je čas, kedy je pohrebisko prístupné verejnosti. Prevádzkovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch prevádzkovú
dobu pohrebiska zmeniť, dočasne zakázať alebo obmedziť (napr. počas
vykonávania terénnych úprav, exhumácie, slávnostného kladenia vencov
alebo počas mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok) a ak by
nebolo možné dostatočne zaistiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska alebo
keď je nevyhnutné zabezpečiť riadnu a bezpečnú prevádzku pohrebiska.
Zmenu otváracej doby pohrebiska je prevádzkovateľ povinný oznámiť týždeň
vopred na mieste na pohrebisku obvyklom a ak to nie je možné najneskôr v
deň, kedy k zmene dôjde.
Na pohrebisku je možné zdržiavať sa len počas určenej prevádzkovej doby.
Verejnosť je povinná do konca otváracích hodín bez osobitného upozornenia
včas opustiť pohrebisko.
Prevádzková doba pohrebísk na území mesta je:
od 1.4. do 30.10 kalendárneho roka v čase od 07.00 hod do 22.00 hod.
od 1.11. do 31.3. kalendárneho roka v čase od 08.00 hod. do 20.00 hod.
V závere dodajme, že toto nariadenie nadobúda účinnosť a platnosť 15.
júla 2020.
(pn)

CENNÍK

Primátorka poďakovala bývalým riaditeľkám škôlky na „generálke“
Materská škola na Ulici gen.
Svobodu vo Svidníku prednedávnom oslávila jubileum - 30
rokov od založenia.

Primátorka mesta Svidník Marcela
Ivančová preto na pôdu svidníckej
radnice pozvala všetky bývalé riaditeľky - p. Pagáčovú, p. Kurimskú (tá
dlhodobo žije v USA) a p. Hudákovú
a, samozrejme, aj súčasnú riaditeľku
p. Kurečkovú a poďakovala im za kus
života, ktorý škôlke
venovali v rôznych
obdobiach. „Každá

z nich priniesla svoj vlastný vklad a
spolu s kolektívom pedagogických
i nepedagogických zamestnancov
vytvorili krásny príbeh a verím, že
tento bude i naďalej pokračovať. Pospomínali sme na začiatky, úskalia,
podelili sa o zážitky i načrtli nové plány,“ informovala primátorka Svidníka
Marcela Ivančová.
Na kávu pozvala aj dobrovoľníčky a

dobrovoľníkov, ktorí počas vrcholiacej
pandémie pomohli rozniesť ochranné
rúška. Pozvala aj dobrovoľníkov z
karanténneho centra alebo tých, ktorí
iným spôsobom - bez nároku na odmenu, vo svojom voľnom čase pomáhali. „V súčasnosti takáto dobrovoľná
pomoc nie je vôbec samozrejmá a
patrí im všetkým veľké ĎAKUJEM,“
dodala Marcela Ivančová.
(pn)
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V Kaštieli v Stropkove sa môžete ďalej oboznámiť s históriou Stropkova a Stropkovského hradu, ďalej vidieť zaujímavú sakrálnu expozíciu
s duchovnými pokladmi zo Stropkova a okolia, fotografie zo starého
Stropkova, výber z diel ak. maliara Františka Veselého zo Stropkova
a expozíciu Bábiky z literatúry a zbierku bábik z celého sveta.
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Manželstvo uzavreli
Róbert Brožina (Dobroslava) a Ing. Gabriela Kostelníková (Dobroslava),
Kamil Mikita (Stropkov) a Mária Rodáková (Svidník).
Navždy nás opustili
Pavel Gajdoš (1937, Čertižné), Mária Vojteková (1943, Giraltovce), Peter
Slivinský (1932, Svidník), Michal Gojdič (1932, Chotča), Ján Polaščík (1953,
Mrázovce), Anna Kocúrová (1937, Vydumanec), Peter Mikitka (1992, Ladomirová), Ernest Karsa (1946, Svidník), Karol Terna (1931, Stropkov), Margita Leškovská (1934, Stropkov), Anna Kordošová (1942, Nižný Komárnik),
Margita Hlaváčová (1940, Stropkov), Róbert Čerňa (1971, Výrava), Peter
Hriž (1942, Stropkov), JUDr. Alexander Kočiš (1942, Prešov), Oksana Halušková (1951, Kružlová), Jana Fedáková (1980, Bukovce), Milan Barabaš
(1938, Oľšavka), Vojtech Jačišín (1950, Habura), Eva Protivňáková (1945,
Košice - Juh), Milan Krajňák (1947, Kalnište), Mária Hocková (1937, Šandal),
Miroslav Dimun (1970, Bukovce), Jaroslav Zajac (1973, Kožuchovce), Anna
Drugová (1931, Krásny Brod), Mikuláš Cap (1937, Kručov), Juraj Madej
(1937, Medzilaborce).

Kto daroval krv?
V stredu 2. júla 2020 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej
nemocnice darovať krv 27 bezpríspevkových darcov:
Vladimír Štefančík (29), Róbert Kaňuk (5), František Tkáč (19), Pavol Šidelský (19), Vladislav Kundrát (68), Miroslav Ferenc (26), Marian Cerula (101),
Lenka Šimková (13), Peter Gundza (prvodarca), Július Bunda (33), Bibiána
Bundová (prvodarca), Katarína Bundová (13), Miroslav Matkobiš (9), Miroslav
Vanat (17), Marek Vavrek (87), Patrik Zavoda (7), Svetlana Hudáková (15),
Marian Danko (9), Matúš Surmaj (8), Barbora Jadvišová (17), Jozef Staško
(6), Michal Štochmal (6), Ľuboš Angelovič (2), Patrik Mašlej (14), Dávid Kurej
(4), Peter Masica (4), Andrea Suchaničová (2).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku

POĎAKOVANIE
Predseda ZO SZPB vo Svidníku Milan Maguľák vyjadruje úprimné poďakovanie Stolárstvu Jaroslav Dudy vo Svidníku za výrobu dreveného svietnika na
75 sviečok so symbolickou
číslicou 75 k príležitosti
75. výročia ukončenia 2.
svetovej vojny a víťazstva
nad fašizmom.
Ako vďaku praje veľa
zdravia a šťastia v osobnom živote. Zároveň veľa
pracovných úspechov a
mnoho spokojných zákazníkov.
Milan Maguľák,
predseda
ZO SZPB Svidník
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE
Od 6. do 12. júla 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku.
Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
11. a 12. júla 2020: MUDr. M. Jánošík - MUDr. Pribulu 148 vo Svidníku.
Kontakt: 054/752 09 01.
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
Pondelok 6. júla: 6.30 hod.: * Lenka, Kristína, Lívia, 18.00 hod.: * Viliam st.,
Viliam ml., večerné modlitby; Utorok 7. júla: 6.00 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Jozef (panychída), 18.00 hod.: † Ján, Mária; Streda 8.
júla: 6.30 hod.: * Pavol s rod., 18.00 hod.: † Pavol; Štvrtok 9. júla: 6.30 hod.:
kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Veronika, 17.15 hod.: ruženec za závislých, 18.00 hod.: * Jana, Lukáš, tichá adorácia s požehnaním prepodobný
otec Anton; Piatok 10. júla: 6.30 hod.: * Peter a Mária, 18.00 hod.: * Anna a
Ľudmila s rod.; Sobota 11. júla: 8.00 hod.: † Ján M.; 6. nedeľa po päťdesiatnici, HLAS 5, 12. júla: 7.00 hod.: ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * za farnosť,
10.30 hod.: * Oliver, 17.30 hod.: moleben k bl. Vasiľovi Hopkovi, 18.00 hod.:
* Pavel s rod. (75 rokov).
- Letné tábory pre deti/mládež v Gréckokat. centre Juskova Voľa - možnosť
prihlásiť sa na www.gmcbarka.sk Viac info na plagáte v chráme, webstránke,
alebo sakristii. Cena za pobyt 85 eur.
- V nedeľu 19.7. príjme v bazilike v Ľutine kňazskú vysviacku Martin Tokár,
seminarista 6. ročníka pochádzajúci zo Svidníka. V prípade záujmu osobne
sa zúčastniť je možnosť sa zapísať v sakristii. Zároveň pozývame, kto by bol
ochotný pomôcť prípravou malého občerstvenia (napr. koláče) po slávnostnej
primičnej liturgii, ktorá bude v sobotu 25.7., nech sa tiež ohlási v sakristii.
Zároveň prosíme o modlitby za novokňazov.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Utorok 7.7.: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu s rod., Streda
8.7.: 18:00 + Juraj, Mária, Jozef, Anna, Štvrtok 9.7.: 7:00 + Ján Dirbas (40
dňová), Piatok 10.7.: 18:00 + Peter, Mária, Miroslav a ost., Sobota 11.7.: 7:00
+ Peter Kuderjavý, Nedeľa 12.7.: 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 6. júla 2020
Tomáš a jeho kamaráti.
Televízne príbehy.
Praha,
Egmont 2020. 189 s.
Rušeň Tomáš prichádza s ďalšími
novými príbehmi. Prečítajte si, čo
všetko modrý rušeň zažil na cestách po Austrálii, Indii a Číne, alebo o príhodách jeho sodorských
kamarátov Ducka, Edwarda,
Phillipa a Jamesa. Tomu sa najprv nepáčilo, že by mal zmeniť
svoju červenú farbu na modrú,
ale napokon uznal, že farba nie
je dôležitá, hlavne keď bude užitočný ako ostatné rušne.

HANKS, Thomas
Tom Hanks sa narodil roku 1956 do rodiny s portugalskými a anglickými
koreňmi. Jeho herecká kariéra začala v divadle, ale od roku 1979 sa venuje
výhradne filmu. Je americký herec, režisér a producent. Hanksova filmová
kariéra začala v komédiách, v ktorých si získal publikum. V roku 1988 bol
prvýkrát nominovaný na Oskara za hlavnú rolu vo filme Veľký. V deväťdesiatych rokoch sa presunul z komédií do „serióznych“ filmov a získal Oskara
hneď dvakrát za sebou. Najskôr za film Philadelphie a nasledujúci rok za
svoj strhujúci výkon vo filme Forest Gump. Neskôr pribudli ďalšie Oskárove
nominácie, za vojnový film Zachráňte vojaka Ryana a Stroskotanec. V súčasnosti patrí Tom Hanks medzi najlepších hercov svojej generácie. Spája
v sebe hereckú veľkoleposť a vystupovanie milého chlapíka odvedľa, vďaka
ktorému je divákom blízky.

FEUCHTWANGER, Lion (7.7.1884 - 21.12.1958)
Nemecký židovský spisovateľ - románopisec, dramatik, prekladateľ a divadelný kritik. Študoval filológiu a filozofiu v Mníchove a v Berlíne. Veľa cestoval.
Prispieval divadelnými kritikami do mnohých časopisov. Bol spoluzakladateľom
antifašistického časopisu Das Wort. Na začiatku svojej literárnej činnosti
písal drámy zo židovskej a nemeckej histórie s moderným psychologickým
osvetľovaním problémov, ako aj s politickou aktualizáciou. Úspech dosiahol až
historickými románmi Škaredá vojvodkyňa a Žid Sűss. Napísal antifašistické
romány zahrnuté v trilógii Čakáreň. V trilógii Zasľúbená zem čerpá látka z histórie židovského národa, konfrontuje ju so súčasnosťou. Medzi jeho diela patrí
malý román Simone, románový cyklus Líšky vo vinici, dielo Goya a iné.

K lekárovi prišla mamička so
štvorčatami, samými chlapcami.
Lekár sa pýta mamičky:
- Čím je váš manžel?
- Špecialistom.
- To vidím, ale čím sa živí.
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
HOKEJOVÝ SEN
PIATOK 10. JÚLA O 20. HODINE

Milióny fanúšikov, dva príbehy, jeden šampionát
Slovensko je hokejový národ. Krajina víťazov Stanleyho pohára a majstrov
sveta. Hviezdna generácia je
však už na dôchodku a nástupcovia stále neexistujú. Novú
nádej priniesli minuloročné
domáce majstrovstvá sveta,
na ktorých sa zápasy slovenskej reprezentácie po prvý raz
konali v Košiciach. Východ tak
dostal jedinečnú šancu zapáliť
vášeň pre hokej v srdciach mladej generácie fanúšikov.
Dokumentárny film Hokejový
sen zachytáva unikátnu atmosféru košického šampionátu
prostredníctvom dvoch postáv,
dvoch príbehov a dvoch hokejových generácií. Prvá dejová
línia sa točí okolo legendárneho
Ladislava Nagya, majstra sveta
a najväčšej hrajúcej hviezdy
HC Košice. Druhá je venovaná
nádejnému mladému hokejistovi z východného Slovenska,
9-ročnému Jonášovi Pahulimu.
Kým jeden si užíval prvé dotyky slávy a zlatú radosť v Göteborgu 2002, ten
druhý vtedy ešte nebol na svete a kontakt s veľkým hokejom či slovenským
úspechom nikdy nezažil.
Tvorcovia filmu prežili s obidvomi hlavnými postavami štyri mesiace pred
začiatkom majstrovstiev sveta 2019. Laco Nagy po oznámení, že slovenskú
skupiny dostanú Košice, zmenil rozhodnutie skončiť s hokejom, aby sa mohol
rozlúčiť na najvyššom fóre vo svojom rodnom meste. Vo filme zápasí so zranením, chodí po doktoroch, zotavuje sa a tvrdo pracuje na návrate. Dostáva
pozvánku do reprezentácie a bojuje o miesto v nominácii na šampionát.
Napriek množstvu úspechov v reprezentácii či najprestížnejších ligách sveta
môže byť práve toto vrchol jeho bohatej kariéry.
Jonáš Pahuli s blížiacim sa šampionátom trénuje, sleduje prípravné zápasy,
zbiera kartičky a žije hokejom ako nikdy predtým. Jeho veľkým snom je dostať
sa aspoň na jeden duel slovenských hokejistov priamo na štadión. Jonáš
symbolizuje desaťtisíce mladých fanúšikov a budúcich hokejistov, ktorí vďaka
domácim majstrovstvám dostali impulz a motiváciu do budúcnosti. Hviezdny
príbeh Laca Nagya je totiž jasným dôkazom, že uspieť môže aj obyčajný
chlapec z východu.
Dokumentárny film Hokejový sen spoločnosti promovie vznikol v koprodukcii
s RTVS a HomeMedia Production a s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja a Nadácie Kaufland.
Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premiéry: 9. júl 2020, Krajina pôvodu: Slovensko, 80 minút, dokumentárny, vstupné: 5 eur
***

ZABUDNUTÝ PRINC
SOBOTA 11. JÚLA O 20. HODINE

Réžia: Michel Hazanavicius • Hrajú: Omar Sy, Bérénice Bejo, François
Damiens
Režisér oscarovej snímky The Artist Michel Hazanavicius obsadil okúzľujúceho
Omara Sy (Nedotknuteľní, Aj dvaja sú rodina) do ďalšej z nezabudnuteľných
úloh. Tentokrát ho čakajú neobyčajné dobrodružstvá kúzelného detského

sveta. Všetko v Djibiho živote sa točí okolo jeho milovanej sedemročnej dcérky
Sofie. Oddaný otec samoživiteľ
nikdy nepríde neskoro na jej
večernú rozprávku. Každú noc,
keď Sofie zaspáva, ju berie do
„Rozprávkolandu“, vymysleného
filmového štúdia, kde sa stávajú
hlavnými hrdinami svetoznámych dobrodružných filmov, v
ktorých má Djibi hlavnú úlohu
princa Krasoňa. O päť rokov
neskôr sa zo Sofie pomaly stáva
pubertiačka, príbehy jej otca ju
už až tak neberú a Djibi je vo
svojej roli vymenený. Pretože
sa jeho postavenie v skutočnom
svete i v „Rozprávkolande“
mení, Djibi musí vymyslieť,
ako v živote svojej dcéry zostať
dôležitou postavou.
Rok výroby: 2020, Dátum
lokálnej premiéry: 19. marec
2020, Krajina pôvodu: Francúzsko, rodinný, komédia, dobrodružný, 102 minút, vstupné: 5 eur
***

BOURÁK
NEDEĽA 12. JÚLA O 20. HODINE

Réžia: Ondřej Trojan • Scenár: Petr Jarchovský • Hudba: Roman Holý
• Hrajú: Ivan Trojan, Veronika Marková, Kristýna Boková, Jiří Macháček,
Kateřina Winterová, Jiří Šimek, Petra Nesvačilová, Alena Pajtinková, Kryštof
Hádek, Jaromír Dulava
Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu Čech, kde
po revoluci zavřeli všechny fabriky a místo nich se vyrojily nonstop herny,
kasina a šlapky. V jednom z těch nonstopů s automaty pro zoufalce pracuje
i Kamila, osmnáctka, která už má života ve městě, kde chcípnul pes, plné
zuby. A ještě víc ji štve vlastní
rodina. Odevzdaná matka a
otec, který kšeftuje s vraky
aut a říká si BOURÁK. Zastydlý puberťák s otřískaným
růžovým Cadillacem, který
chodí trsat rock and roll s
holkou, co vypadá jako ze
starého amerického katalogu
na podprsenky.
Scénář Bouráka napsal Petr
Jarchovský a z námětu na
sociální drama vznikla ulítlá
černá komedie o dospělé
dceři, která se rozhodne
zachránit manželství svých
nedospělých rodičů dřív, než
půjde celá rodina ke dnu.
Rok výroby: 2020, Dátum
lokálnej premiéry: 11. jún
2020, Krajina pôvodu:
Česká republika, čierna komédia, 110 minút, vstupné:
5 minút
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