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  Je veterinárnou lekárkou v Bratislave, no pochádza zo Svidníka 
a v uplynulý štvrtok večer sa na televíznych obrazovkách TV 
Markíza vydala za muža, ktorého pri sobáši videla prvýkrát v 
živote. Svadba Gabriely Prusákovej bola súčasťou experimentu 
v rámci šou, akú Slovensko ešte nevidelo. Volá sa Svadba na 
prvý pohľad a na obrazovkách TV Markíza bude mať ďalších 
sedem pokračovaní, v ktorých budeme môcť sledovať aj mladú 
rodenú Svidníčanku. 

Rodená Svidníčanka sa v televíznej šou vydala za muža, Rodená Svidníčanka sa v televíznej šou vydala za muža, 
ktorého pri sobáši videla prvýkrát v živote!ktorého pri sobáši videla prvýkrát v živote!

  Odvážni nezadaní, ktorí v minulosti vyskúšali všetky možné spôsoby ran-
denia, a stále nenašli toho pravého či tú pravú, sa prihlásili do sociálneho 
experimentu TV Markíza. Výber partnera nechali na odborníkov z oblasti 
psychológie či biológie. Tí zo všetkých nezadaných záujemcov po náročných 
testoch vytvorili tri páry. Sociálny experiment, v ktorom dostáva zelenú láska 
na prvý pohľad, prišiel na Slovensko!
  Tri nevesty, vrátane rodenej Svidníčanky Gabriely Prusákovej, ktorej mama 
Irena je predsedníčkou svidníckej Mestskej organizácie Zväzu postihnutých 
civilizačnými chorobami a aktívne sa zapája do organizovania rôznych 
kultúrnych či športových podujatí, sa v krásnych svadobných šatách, pred 
zrakmi svojich najbližších, uvidia s vybraným partnermi po prvý raz v živote. 
Aj Gabrielu Prusákovú po minulotýždňovom televíznom sobáši a svadbe 
čaká svadobná cesta a štyri týždne spoločné-
ho života v jednej domácnosti. Takto si reálne 
vyskúšajú svadobný obrad, medové týždne aj 
spoločný život a prehodnotia „za“ aj „proti“ tohto 
experimentu. Po tridsiatich dňoch spoločného 
života sa rozhodnú, či spolu ostanú alebo pôjde 
každý svojou cestou. Ide o takzvané „asistované 
manželstvo“ na základe vedeckých metód.
  Show ma osem epizód, počas ktorých sa 
budú postupne odkrývať nielen všetky tri páry, 
ale aj ich pobyt na svadobnej ceste a spolu-
nažívanie.
  Svadba na prvý pohľad vznikla na základe 
licencie podľa pôvodného formátu s názvom 
Married at First Sight, ktorý je celosvetovo naj-
sledovanejšou a najdiskutovanejšou vzťahovou 
šou. Formát distribuuje spoločnosť Red Arrow, 
lokálne verzie vznikli vo viac než 30 krajinách 
vrátane USA, Veľkej Británie, Austrálie, Dánska, 
či Nemecka.
Svadba na prvý pohľad nie je iba šou. Je to 
unikátny koncept, ktorý s obrovským úspechom 
odvysielali televízie po celom svete.
  Tri páry vytvorili odborníci, medzi nimi aj ge-
netička Jaroslava Babková, ktorá sa vo svojej 
práci venuje skúmaniu DNA. Za objav mužskej 
DNA v ústach ženy po bozkávaní získala v roku 

2015 IG Nobelovu cenu. Vzorky DNA odobrala všetkým 
účastníkom tohto experimentu, ktorí sa v laboratóriu 
podrobili testu biologickej kompatibility. Na základe týchto 
výsledkov dokázala vytypovať tých, ktorí sú biologicky 
naprogramovaní na to, aby spolu dokázali biologicky fun-
govať. Sériu testov dokončila testom čuchovej atraktivity. 
Účastníci experimentu spali tri noci v čistých bavlnených 
tričkách, boli inštruovaní nepoužívať vône či konzumovať 
jedlá, ktoré by ovplyvnili pach ich tela. Účastníci potom 
hodnotili ako intenzívne, ako príjemne a ako sexi im tričko 
vonia. Tím odborníkov tvoria aj klinická psychologička 
Jana Štefániková a matmacherka Diana Fabiánová, ktorej 
prácou je hľadať slobodným ľuďom vhodného partnera. V 
rámci tohto experimentu používa test atraktivity, v ktorom 
si každý z účastníkov vyberá typy, ktoré sa mu páčia a 
hodnotí ich od jedna do päť. No a posledným do partie 
expertov je Dávid Hanc, ktorý pracuje ako vzťahový po-
radca a v tomto sociálnom experimente sa pri pohovoroch 
s účastníkmi snaží vyčítať nielen ich pozitívne vlastnosti, 
ale aj negatívne a dokázať tak spárovať správnu ženu k 
správnemu mužovi.
  Ako sa rodenej Svidníčanke žijúcej a pôsobiacej v hlav-
nom meste po sobáši a svadbe bude v televíznej šou, akú 
Slovensko ešte nevidelo, dariť, budete môcť sledovať na 
televíznych obrazovkách Markízy každý štvrtok večer. 

(ps) FOTO: TV Markíza
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  Skôr s korčuľami na nohách než s klasickými zimnými topán-
kami sa mohli v uplynulý štvrtok 9. januára ráno pohybovať aj 
ľudia vo Svidníku a v okolí. Mimoriadne silná poľadovica ich 
poriadne potrápila. 

Aj Svidník zasiahla silná poľadovica, 
problémy boli na cestách i na chodníkoch

  „TO SA NIEKTO NA TOM ZABIJE,“ 
ZLOSTIL SA JEDEN ZO SVIDNÍČANOV

  „To sa niekto na tom zabije,“ zlostil sa jeden zo Svidníčanov na Duklianskej 
ulici a narážal na šikmý spád od vchodu do paneláku smerom k chodníku. „Z 
dvora som nemohol ani vyjsť na hlavnú cestu,“ sťažoval sa zas ďalší Svidníčan. 
Podnety na šmykľavé a neupravené cesty, ale i chodníky sme od skorého 
rána dostávali aj do redakcie, a neboli sme sami. „Chcem sa vás opýtať, prečo 
nie sú posypané chodníky a cesty, keď nastala taká veľká poľadovica? Vy 
alebo niekto z mesta ste už boli na tom chodníku smerom ku nemocnici, kde 
stavajú Kaufl and, kadiaľ chodia chorí ľudia, ktorí idú do lekára či do lekárne? 
Boli ste už pri Makose či na stanici?? Viete, ako sa tam šmýka?“ Aj toto písal 
v podnete adresovanom svidníckej mestskej poslankyni Kataríne Sivákovej 
Svidníčan Filip. „To znova mesto čaká na to, kým tam niekto zlomí ruku, nohu, 
rozbije hlavu alebo sa zabije, a potom to bude riešiť? Ja chodím autom, ale aj 
pešo a mám deti i rodičov, čo chodia pešo. Píšem vám preto, lebo neviem, na 
koho sa obrátiť, toto je dosť vážna vec, nemyslíte? Tak na čo sa vlastne čaká? 
Ďakujem a prepáčte, ja nie v zlom a píšem aj na mesto, lebo sa normálne 
bojím chodiť po ulici,“ dodal v e-mailovom podnete poslankyni svidníckeho 
Mestského zastupiteľstva Svidníčan Filip. Podobných podnetov bolo viac. 
Už spomínaná mestská poslankyňa sa na aktuálnu situáciu riaditeľa Technic-
kých služieb mesta Svidník Michala Picha pýtala už aj bez nich. 
  Informovala o tom na Facebooku, kde tlmočila slová riaditeľa, podľa ktorého 
majú Technické služby v uliciach mesta všetkých ľudí, ktorých majú k dispozícii 
i všetky stroje a robia, čo môžu. „Po-
sypujú prevažne soľou s účinkom do 
-10 stupňov, lenže nepríjemne mrholí 
a opäť to primŕza.“ Aj prostredníctvom 
mňa riaditeľ Technických služieb 
prosí všetkých ľudí o zvýšenú opatr-
nosť a hlavne starších ľudí, aby, ak 
nemusia, nevychádzali von. Zároveň 
prosí vodičov áut, aby podľa možností 
neparkovali na chodníkoch, ale vo 
svojich dvoroch, nech môžu vozidlá 
Technických služieb prejsť a posypať 
chodníky,“ napísala na Facebooku 
Katarína Siváková. 
  Predpoludním aj samotné mesto 
rovnako na Facebooku a zakrátko aj 

primátorka Marcela Ivančová rovnako na sociálnej sieti prosili ľudí o trpezlivosť 
a opatrnosť. Primátorka upozornila, že od rána spolu s riaditeľom Technických 
služieb mesta Svidník monitorovala stav chodníkov a ciest. 

TECHNICKÉ SLUŽBY DO TERÉNU NASADILI VŠETKO
  Mesto pri posypovaní chodníkov a ciest používalo okrem soli aj jemnú 
kameninu, ktorú používali práve na chodníky a na cesty, aby nedochádzalo 
práve k opätovnému primŕzaniu. Technické služby do terénu nasadili všetko, 
čo mali k dispozícii. „Už v noci sme mali prvých pracovníkov vonku, ktorí idú 
bez prestávky doteraz. O šiestej ráno pribudla ďalšia várka ľudí a o pol ôsmej 
aj všetci aktivační pracovníci,“ informovala PR manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová, podľa ktorej autá Technických služieb mesta Svidník mali 
problémy dostať sa na niektoré chodníky. 
  „Najhoršie na tom je, že ľudia parkujú vonku pred domami, to znamená, že 
čiastočne znemožňujú prácu aj našim pracovníkom. Preto by bolo vhodné, 

aby svoje autá parkovali vo dvoroch 
a nebránili údržbe chodníkov či 
ciest,“ upozornila Kristína Tchirová. 
Mnoho chodníkov preto posýpali 
ručne. Poriadne sa pritom potrápili 
aj vodiči predtým, než vôbec so 
svojim autom vyšli na cesty. Očistiť 
okná od hrubej vrstvy ľadu im dalo 
poriadne zabrať. 
  O tom, ako sa poľadovica podpísa-
la pod úrazy v uliciach Svidníka, a 
koľkých ľudí museli ratovať záchra-
nári a následne ošetriť v nemocnici, 
píšeme v samostatnom príspevku. 
 

(ps)

  Poľadovica si vyžiadala viacero zranení. Ako nás 
informovala hovorkyňa Svetu zdravia Jana Fedá-
ková, počas štvrtku 9. januára bolo v chirurgickej 
ambulancii svidníckej nemocnice v súvislosti s 
poľadovicou ošetrených celkovo 18 pacientov, z 
toho jeden detský pacient. Pacienti prichádzali 
do nemocnice priebežne počas celého dňa. Išlo 
najmä o úrazy hlavy, hrudníka, horných a dolných 
končatín a jedno poranenie brucha. 
  Deviatich pacientov priviezla RZP. V nemocnici 
bolo hospitalizovaných päť pacientov najmä pre 
zlomeniny.  
  V ústavnej pohotovostnej službe bolo v súvislosti 
s poľadovicou ošetrených päť pacientov, išlo o 
úrazy hrudníka a dolných končatín bez potreby 
hospitalizácie. 

(pn) 

Viacero zranení 
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  Jednu nárazníkovú zónu zrušili, druhú zaviedli. Africký mor 
ošípaných ohrozuje Slovensko tentoraz z Poľska a dotýka sa 
aj nášho regiónu. Regionálna veterinárna a potravinová správa 
vo Svidníku preto v stredu minulý týždeň zvolala poľovníkov, 
a od krajného severovýchodu až po sever Slovenska prijímajú 
rázne opatrenia.

Mimoriadne opatrenia kvôli nebezpečnému 
africkému moru ošípaných aj v regióne pod Duklou

  Štátna veterinárna a potravinová správa v Bratislave rozhodla o zrušení tzv. 
nárazníkovej zóny na hranici s Českom. Presunie sa však práve na hranicu s 
Poľskom. „Máme navýšené stavy odstrelu diviačej zveri bez rozdielu po-

hlavia,“ informoval nás po minu-
lotýždňovom pracovnom stretnutí 
na pôde svidníckej Regionálnej 
veterinárnej a potravinovej správy 
poľovník Peter Morjak. 
  Na zvýšený výskyt afrického 
moru ošípaných u našich sever-
ných susedov totiž zareagovali 
aj naši veterinári. „Základným 
opatrením je, že poľovníci mu-
sia odovzdávať vzorky na labo-
ratórne vyšetrenie na africký 
mor ošípaných z diviakov - zo 
všetkých diviakov,“ zdôraznil 
po rokovaní so zástupcami poľov-
níckych združení z celého okresu 
Svidník riaditeľ Regionálnej vete-
rinárnej a potravinovej správy vo 
Svidníku Ľubomír Hrišo. 
  Novú nárazníkovú zónu kvôli 

nebezpečnému ochoreniu ošípaných 
teraz po novom tvoria desiatky po-
ľovných revírov. „Celkovo to je 225 
poľovných revírov, ktoré hraničia s 
Poľskou republikou. Sú to Medzila-
borce, Stropkov, Svidník, Poprad, 
Stará Ľubovňa, Bardejov, Liptovský 
Mikuláš,“ ozrejmil Ľubomír Hrišo, pod-
ľa ktorého všetky poľovnícke združenia 
v slovensko-poľskom pohraničí dosta-
nú od štátu, podobne ako prednedáv-
nom na juhu východného Slovenska, 
špeciálne chladiace boxy. 
 „Diviaky budú po ulovení uložené 
do chladiaceho boxu a nebude sa 
môcť s nimi manipulovať dovtedy, 
pokiaľ neprídu výsledky labora-
tórneho vyšetrenia vzorky, či je to 
negatívne alebo pozitívne,“ vysvetlil 
poľovník Peter Morjak. „Distribúcia 

chladiacich boxov jednotlivým poľovníckym združeniam sa začne v 
priebehu niekoľkých dní postupne od Medzilaboriec až po Liptovský 
Mikuláš. Tieto boxy sú na desať až pätnásť kusov zvierat, vyvrhnutých 
zvierat,“ podotkol ešte šéf svidníckych veterinárov Ľubomír Hrišo. Bez labo-
ratórneho vyšetrenia vzoriek nemôžu poľovníci narábať so žiadnym uloveným 
diviakom. Poľovnícke združenia 
majú aj iné povinnosti. 
 Napríklad každé poľovnícke 
združenie si musí určiť miesto, 
kde je prístup k vode a k elektric-
kej energii. Len na takéto miesta 
možno umiestniť spomínané 
chladiace boxy. „Toto je pre naše 
poľovnícke združenie, ale aj pre 
ostatné poľovnícke združenia v 
okrese Svidník dosť náročné,“ 
poznamenal Peter Morjak, no 
napriek tomu sa poľovníci budú 
snažiť. Cieľ je jasný. 
  Zabrániť šíreniu afrického moru 
ošípaných na naše územie z 
Poľska. Poľovníci sú preto ochotní 
obmedziť aj spoločné poľovačky. „Práve na spoločných poľovačkách totiž 
zver prakticky prebehuje z jedného revíru do druhého, je narušovaná, 
zväčšuje sa teritórium, kde sa ten diviak zdržiava, čo môže byť problé-
mom, pretože môže dôjsť k rozširovaniu nebezpečnej choroby,“ uzavrel 
poľovník Peter Morjak a my dodajme, že opatrenia Štátnej veterinárnej a 
potravinovej správy platia v slovensko-poľskom pohraničí, vrátane okresu 
Svidník, až do odvolania. 

(ps)

Poľovník Peter Morjak

Riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej 
správy vo Svidníku Ľubomír Hrišo

  Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v roku 2020 sa zmenila maximálna výška 
nemocenských dávok a poistenci tak po splnení zákonných podmienok môžu 
získať nárok na vyššie sumy troch druhov dávok: nemocenské, materské a 
ošetrovné. 
  Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa tieto nemocenské dávky 
vypočítajú, stúpol zo súčasných 62,7288 eura na 66,6083 eura.
  Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2020, maximál-
na výška jeho nemocenského na deň predstavuje 36,63456500 eura. Pri 
30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom 

Ako sa zvýšili dávky nemocenské, materské a ošetrovné?
nemocenské maximálne vo výške 1 099,10 eura a pri 31-dňovom kalendárnom 
mesiaci to bude 1 135,70 eura.
  Maximálne denné materské dosiahne hodnotu 49,95622500 eura. Znamená 
to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 
498,70 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo výške 1 548,70 eura 
mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).
Maximálne denné ošetrovné v roku 2020 predstavuje hodnotu 36,63456500 
eura. Dávka ošetrovné, ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca maxi-
málne za 10 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 366,40 eura.     (socpoist) 
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  Zrejme najviac pravoslávnych veriacich v rámci Slovenska žije 
práve vo svidníckom regióne. Začiatkom uplynulého týždňa, keď 
ostatní slávili sviatok troch kráľov, pravoslávni veriaci oslavovali 
narodenie Isusa Christa. 

Pravoslávni veriaci slávili roždestvo Christovo v mrazivom a zasneženom počasí

  Väčšinu zo štyroch sviatočných dní okrem rodiny strávili v chrámoch, kde 
sa schádzali na slávnostných svätých liturgiách. „Ideme sa pomodliť, aby 
sme boli zdraví, šťastní v novom roku,“ povedala nám jedna Svidníčanka, 
keď sme ju oslovili v deň Roždestva Christovho pri príchode do svidníckeho 
Pravoslávneho chrámu sv. Trojice. V skutočnosti je pre pravoslávnych veriacich 
tým najdôležitejším sviatkom Veľká noc, teda Vzkriesenie. Oslava narodenia je 
však nemenej dôležitá. „Máme sviatok Roždestva Isusa Christa,“ podotkol 
ďalší Svidníčan a duchovný správca svidníckej Pravoslávnej cirkevnej obce 
Ján Sovič vysvetlil. „Keby nebolo narodenie, nebolo by ani spasenie, ne-
bola by ani pascha, nebola by ani Golgota, nebolo by ani vzkriesenie.“ 
  Slávnostné liturgie sa i v chráme vo Svidníku niesli v špecifi ckom duchu. Na-
príklad na utorkovej slávnostnej liturgii nechýbalo myrovanie, teda pomazanie 
symbolického krížika na čelo. Veriaci si navzájom zdravili Christos raždajetsja! 
a odpovedali si Slavite Jeho! 
  Pravoslávnym i tentoraz minimálne vo svidníckom regióne prialo aj počasie. 
Už cez víkend nasnežilo a v noci na 7. januára i poriadne prituhlo. „Sú to 
pravé Vianoce,“ poznamenala Svidníčanka a ďalší Svidníčan ju doplnil: 
„Ľudia si povyberali dovolenky, tí, čo chodia do práce, aby mohli ten 
sviatok osláviť tak, ako sa patrí na každého kresťana.“ 

  Duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce vo Svidníku Ján Sovič na 
margo sviatkov v našom rozhovore ešte povedal aj takéto posolstvo: „Nie-
len dnešný deň, ale aj tie ďalšie mali by veriaci predovšetkým stráviť 
na modlitbe v chráme Božom, lebo toto je pocta, toto je dôležité, lebo, 
žiaľbohu, dnešní ľudia síce hovoria o Vianociach ako o sviatkoch ra-
dosti, o najkrajších sviatkoch roka, ale nejak ten Christos je opomenutý. 
Žiaľbohu, je to veľmi zlé.“ 

 (ps)



14. január 2020Podduklianske novinky 6Spravodajstvo 

   Novoročné tradície v Skanzene SNM - Múzea 
ukrajinskej kultúry vo Svidníku napísali v uplynulú 
sobotu s trojdňovým predstihom svoju ďalšiu 
kapitolu. Silvester podľa Juliánskeho kalendára 
bol totiž v pondelok 13. januára a Nový rok je 
práve dnes, v utorok 14. januára. 
   Vo svidníckom skanzene to zabíjačkovými dob-
rotami rozvoniavalo, ako sme už uviedli, v sobotu 
počas celého dňa. Už deň predtým múzejníci 

pripravili rôzne špeciality - jaternice, klobásky, tlačenku, kapustu s 
mäsom, ovarovú polievku a podobne. Za symbolické vstupné dve eurá 
návštevníci skanzenu získali špeciálny Makovický toliar a ten mohli 
vymeniť práve sa zabíjačkové dobroty. Starosta Kurimky Ján Božík 
ako jeden z najskúsenejších hentéšov v našom regióne predviedol, 
ako taká zabíjačka na gazdovských dvoroch kedysi vyzerala. Robota 
mu išla od ruky a jeho mäsiarske umenie okrem iných návštevníkov 
skanzenu obdivovali aj predseda Prešovského samosprávneho kraja 
Milan Majerský, či primátorka Svidníka Marcela Ivančová. Riaditeľ 
SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku Jaroslav Džoganík bol 
rád, že novoročné tradície v skanzene si každým rokom získavajú viac 
priaznivcov, pretože podľa neho približujú hlavne mladšej generácii 
zvyky, ktoré roky dodržiavali naši predkovia.                               (ps) 

Vo svidníckom skanzene to rozvoniavalo zabíjačkovými dobrotami 

V skanzene bol priestor 
aj na zimné radovánky

Hentéš Ján Božík 
s pomocníkmi

Návštevníci skanzenu si pochutnávali 
na rôznych zabíjačkových špecialitách

Šéf svidníckeho múzea Jaroslav Džoganík v 
spoločnosti primátorky a prešovského župana

Okrem kapely Pozberanci zabíjačku a novoročné tra-
dície v skanzene spestrili aj členovia FS Makovica 
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  Hneď tri tabule označujúce jednu jedinú obec považujú za 
raritu a možno i za zbytočnosť. Potvrdzujú však, že nie je Nižný 
Mirošov, ako Nižný Mirošov. Takto to aspoň vyzerá podľa tabúľ, 
ktoré označujú začiatok a koniec tejto obce.

Nižný Mirošov označujú tri tabule s názvom obce

  „To by úplne stačila jedna v azbuke. 
Po Rusnácky, po našomu, lebo tu 
všetci sú Rusnáci,“ zareagoval na tri 
tabule označujúce ich obec jeden z 
obyvateľov Nižného Mirošova. Tabule 
pritom pôvodne boli dve - v slovenčine 
a rusínčine. No pred pár dňami k nim 
pribudla tretia - v ukrajinčine. Cestári 
k slovenskému a rusínskemu označe-
niu tejto obce museli pridať aj ukra-
jinské označenie preto, lebo dostali 
sťažnosť, že v Nižnom Mirošove žije 
aj najmenej 20 percent obyvateľov 
ukrajinskej národnostnej menšiny.
   Rozdiel v nápisoch je však minimál-
ny. Slovenská správa ciest však podľa 
slov Lenky Salvianyovej z kancelárie 
generálneho riaditeľa Slovenskej 

správy ciest v Bratislave musela 
dodržať zákon. A ten v ukrajinskom 
jazyku Nižný Mirošov striktne ozna-
čuje takto, ako ho uviedli aj na tretej 
tabuli na začiatku a na konci obce. 
„Tabule národnostných menšín v obci 
Nižný Mirošov boli osadené z dôvodu 
splnenia podmienky, ktorou je, že 
obyvateľstvo menšiny je zastúpené 
minimálne 20 % podielom niektorej z 
národnostných menšín. Náklady na 
štyri značky v dvoch národnostných 
menšinách (rusínska a ukrajinská) 
predstavovali hodnotu 280 eur,“ skon-
štatovala Lenka Salvianyová z kance-
lárie generálneho riaditeľa Slovenskej 
správy ciest v Bratislave. 

(ps)

  Aj rok 2020, z ktorého sme už ukrojili prvé dni, bude plný rôz-
nych udalostí či podujatí. Na niektoré sme sa tak trochu pozreli 
už teraz, na začiatku roka. 

Očakávané udalosti v roku 2020 alebo ktoré termíny si treba poznačiť?

  Rok 2020 je rokom, v ktorom si práve v týchto dňoch pripomíname 75. výro-
čie oslobodenia mesta Svidník. Mesto pripravilo celú sériu podujatí, diskusiu, 
výstavu, tradičný kvíz pre školákov a všetko vyvrcholí v nedeľu 19. januára 
pietnymi aktmi kladenia vencov k pamätníkom vo Svidníku a na Dukle. 
Rok 2020 je aj rokom, v ktorom si pripomenieme 665. výročie prvej písom-
nej zmienky o Svidníku. Akú podobu budú mať oslavy, zatiaľ nie je známe, 
mesto na ich príprave pracuje a bude o nich informovať neskôr. Dá sa však 
predpokladať, že oslavy 665. výročia prvej písomnej zmienky budú spojené s 
tradičnými Dňami mesta Svidník. Tie sa podľa informácií, ktoré nám poskytla 
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, uskutočnia v piatok 3. a v 
sobotu 4. júla. Na ich programe mesto začalo pracovať, podrobnosti budú 
takisto známe neskôr. 
  No a rok 2020 je aj rokom tretieho okrúhleho výročia, a tým je 30. ročník 
Predvianočný predajných trhov, ktoré sa už tradične konajú začiatkom no-
vembra. Inak tomu nebude ani tohto roku, hoci presný termín mesto zatiaľ 

nezverejnilo. „Chceme zabrať na novotách, veríme, že budú atraktívnejšie,“ 
povedala Kristína Tchirová. 
  Už tradične mesto aj v priebehu tohto roka pripravuje aj ďalšie tradičné 
podujatia, vrátane minuloročnej novinky nazvanej Leto v meste, no a chýbať 
nebude ani Dukelský beh mieru a mnohé ďalšie akcie pre všetky vekové 
kategórie. 
  Rok 2020 prinesie aj tradičné festivaly. Organizátori Rusínskeho festivalu 
potvrdili tohtoročný termín. Rusínsky festival sa bude konať od pondelka 25. 
do nedele 31. mája 2020 a známe je aj prvé lákadlo. V nedeľu 31. mája na 
javisku svidníckeho amfi teátra vystúpia obľúbení Kollárovci. Takto o tom aspoň 
na svojej internetovej stránke informujú samotnú Kollárovci. 
Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska napíšu v tomto roku svoju 
66. kapitolu. Jeho organizátori zverejnili, že tohtoročný tradičný festival sa vo 
Svidníku uskutoční od piatku 19. do nedele 21. júna 2020. 
  V roku 2020, a to už doslova o niekoľko týždňov, sa dozvieme aj čo, či bude 
mať okres Svidník svoje zastúpenie medzi poslancami Národnej rady SR aj 
v novom volebnom období. Parlamentné voľby sa uskutočnia v sobotu 29. 
februára a hoci z okresu Svidník kandiduje 15 ľudí, ani jeden z nich, vychá-
dzajúc z aktuálnych preferencií politických strán a hnutí, nemá zaručené, 
že sa poslancom stane. Pripomeňme, že aktuálne a vlastne už dlhodobo 
je jediným poslancom Národne rady SR z okresu Svidník Mikuláš Krajkovič 
z obce Vápeník, ktorý je poslancom za stranu SMER-SD a za túto stranu 
kandiduje i dnes. Dodajme, že okrem kandidátov, ktorí majú trvalé bydlisko v 
okrese Svidník, kandidujú aj niekoľkí ďalší, ktorí už síce žijú inde a inde majú 
aj trvalé bydlisko, no pochádzajú práve zo Svidníka. 

(ps, foto: Facebook Kollarovci)
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  Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku v spolupráci s odborom 
školstva a kultúry Mestského úradu v Stropkove pripravujú regionálnu sú-
ťažnú výstavu neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2020. 
Tejto výstave bude predchádzať okresná súťaž Výtvarný Stropkov 2020 a 
Výtvarný Svidník 2020. 
  V súťaži bude hodnotený okres Svidník a okres Stropkov samostatne.
Súťaž je postupová a určená pre mládež (od 15 rokov) a dospelých. Ocenené 
práce postupujú na krajskú súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné 
spektrum 2020. Uzávierka súťaže je 5. február 2020. Vernisáž výstavy sa 
uskutoční 14. februára 2020 o 16. hodine. Výstava potrvá od 14. februára 
do 13. marca. 
  Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota, ktorú menuje riaditeľka POS 
vo Svidníku a vedúci odboru školstva a kultúry Mestského úradu v Stropko-
ve. Víťazné práce budú ocenené a spolu s doporučenými prácami porotou 
vystavené na regionálnej výstave Výtvarné Spektrum 2020 v spoločenskej 
sále kultúrneho strediska.
Charakteristika súťaže:
Výtvarné spektrum je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou postupovou 
súťažou v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Slovenskej republike 
a je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Vyhlasuje a realizuje 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020 sa každoročne. Súťaž nadväzuje na viacročnú úspešnú tradíciu súťažného 
podujatia Výtvarná Dubnica, ktoré vzniklo v roku 1963 v Dubnici nad Váhom, 
v tomto roku je to 57. ročník súťaže Výtvarné Spektrum.
Ciele súťaže: 
  Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a 
umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a 
prezentácie umeleckej tvorby v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby. 
Ďalšími cieľmi sú: 1. prezentovať a konfrontovať súčasnú neprofesionálnu 
výtvarnú tvorbu; 2. podporovať rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej 
jej žánrovej rozmanitosti v kresbe, grafi ke, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a 
v prácach intermediálneho charakteru (foto-grafi cký záznam akčného ume-
nia, land-artu a pod.);  3. rozvíjať záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby, oceňovať výtvarné aktivity; 4. vyhľadávať a podporovať nové 
výrazné talenty z radov mládeže a dospelých a zapájať ich do tohto súťažného 
hnutia v rámci celého Slovenska. 
  Viac informácií o súťažných kategóriách a podmienkach pre súťažiacich 
získate v Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku alebo na Odbore 
školstva a kultúry Mestského úradu v Stropkove. Kontakt: Katarína Grúsová 
- 054/75 21 068, e-mail: pos-zuc3@svitel.sk, Anežka Madzinová - 054/48 68 
892, e-mail: anezka.madzinova@stropkov.sk. 
Výtvarné práce z okresu Svidník doručte do POS vo Svidníku, z okresu Strop-
kov na odbor školstva a kultúry Mestského úradu v Stropkove v termíne od 29. 
januára do 5. februára.                                                                           (pos)

  Mesto Svidník oslavuje 19. januára 2020 už 75 rokov od oslobo-
denia Svidníka. Porážka fašizmu bola významným medzníkom, 
ktorý si chceme pripomenúť aj seriálom o vojenských osob-
nostiach, po ktorých sú pomenované naše ulice. Tento týždeň 
si dočítate v našom seriáli o nádejnom hudobnom skladateľovi, 
kritikovi, publicistovi a muzikológovi Vítovi Nejedlom. 

OSOBNOSTI NAŠICH ULÍC

  Vít Nejedlý bol v období 2. sv. vojny spolu-
pracovníkom sovietskeho rozhlasu a vojensko-
osvetový pracovník a zakladateľ Armádneho 
umeleckého súboru, pôsobiaceho v 1. česko-
slovenskej brigáde v ZSSR, ktorý bol po ňom 
neskôr pomenovaný.
  Vít Nejedlý sa narodil v Prahe 22. 6. 1912 ako 
syn historika, muzikológa, literárneho historika, 
profesora hudobných vied na fi lozofi ckej fakulte 
Karlovej univerzity v Prahe a neskôr politika, prof. 
Zdenka Nejedlého. Otcova angažovanosť okrem 
iného aj vo verejnom hudobnom živote, priviedla mladého Víta k hudbe. Dňa 
2. októbra 1934 bol prijatý na Štátne konzervatórium hudby v Prahe do diri-
gentskej triedy Václava Talicha, kde po roku štúdium  prerušil. Napísal hudbu 
k hrám Vzkriesenie, Piková dáma a i. V čase priameho ohrozenia republiky 

sa ako umelec i ako človek neustále zasadzoval o boj proti fašizmu, čo našlo 
zvukový odraz v jeho III.  symfónii nazvanej Španielska. Po krátkom pôsobení 
v divadle v Olomouci nastúpil na prezenčnú vojenskú službu. Po necelom 
mesiaci po obsadení Čiech nemeckou armádou sa 21. marca 1939 demobi-
lizoval a vrátil sa domov. Život a prác ho priviedli k vojsku. Na frontu odišla 
Nejedlého hudobná jednotka s 1. čs. samostatnou brigádou 1. októbra 1943. 

Nejedlý sa stal taktiež aj členom redakcie časopisu Naše 
vojsko v ZSSR. So svojim súborom pracoval  Nejedlý 
za veľmi ťažkých frontových podmienok aj za situácie, 
kedy boli jednotliví jeho členovia nasadzovaní do bo-
jových akcií a mnohí pri tom aj zahynuli. Nejedlý sám 
viedol súbor až do 11. decembra 1944, kedy naposledy 
dirigoval hudobno-literárny program pre vojakov v obci 
Ladomirová pri Svidníku. Odtiaľ bol odoslaný s vysokými 
horúčkami do nemocnice v poľskom meste Krosno a po 
zistení nákazy brušným týfusom do sovietskej infekčnej 
nemocnice v neďalekom Krościenku. Vzhľadom k tomu, 
že sa k týfusu pridružila aj silná angína, prudký zápal 
pľúc a ochorenie obličiek,  Vít Nejedlý tu dňa 2.1.1945 
chorobám v necelých 33 rokoch  podľahol. Pochovaný 
je na Dukle. Po smrti bol in memoriam povýšený na 
kapitána.
  Vít Nejedlý je považovaný spoločne s Radimom Drej-
slom a Ludvíkom Podéšťom za jedného z "klasikov" 
žánru tzv. budovateľskej piesne, čo bol prejav socialistic-
kého realizmu v českej hudbe 50. rokov 20. storočia.
Po Vítovi Nejedlom je tiež pomenovaná jedná z ulíc 
nášho mesta na Nižnom Svidníku.
Zdroj: Podduklianska knižnica, foto: VHM Svidník

Umelecký armádny zbor Víta Nejedlého
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  Finančná správa postupne rozposiela „Oznámenie o osobit-
ných daňových režimoch“ (benefi toch) v rámci projektu Index 
daňovej spoľahlivosti. Index daňovej spoľahlivosti, resp. hodno-
tenie fi riem na spoľahlivé a menej spoľahlivé, zaviedla fi nančná 
správa minulý rok. 

Finančná správa rozposiela oznámenia o hodnotení fi riem

  Aktuálne oznámenia fi nančná správa zasiela v zmysle zákona do elektronic-
kých schránok na portáli fi nančnej správy klientom, ktorí splnili kritériá a získali 
nárok na poskytovanie benefi tov pre rok 2020 a v 2019 ho nemali. V prípade, 
ak oznámenie daňový subjekt do konca roka nedostane, platí, že jeho status 
sa oproti minuloročnému hodnoteniu nezmenil ani pre rok 2020. 
  Index daňovej spoľahlivosti je jedným z proklientskych projektov fi nančnej 
správy. Ide o ďalší nástroj na posilnenie dobrovoľného plnenia daňových 
povinností. Index daňovej spoľahlivosti sa týka všetkých daňových subjektov 
registrovaných pre daň z príjmov, ktoré majú príjmy z podnikania. Teda práv-
nických osôb s príjmami z podnikania a fyzických osôb, ktoré majú príjmy z 
podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti.
  Ide o projekt, ktorým chce fi nančná správa už druhý rok motivovať fi rmy k 
dobrovoľnému plneniu daňových povinností. Benefi ty, ktoré bude fi nančná 
správa poskytovať spoľahlivým subjektom s najlepším hodnotením aj v 2020, 
by mali byť motiváciou aj pre ostatných klientov. Aj pre rok 2020 platí, že v 

prípade, ak daňový subjekt počas roka prestane spĺňať kritériá spoľahlivého 
daňového subjektu, stratu benefi tov mu fi nančná správa oznámi do 30 dní. 
Všetky subjekty prejdú ďalším komplexným hodnotením zase o rok a ich 
rating sa môže zmeniť. 
  Pri hodnotení klientov zohľadňovala fi nančná správa aj tento rok viaceré 
kritériá z oblastí plnenia zákonných povinností, dodržiavania daňových a 
colných predpisov, podávaných daňových priznaní, dodržiavania zákona o 
ERP či dodržiavania platobnej disciplíny daní a cla. Subjekty, ktoré kritériá 
splnili, dostali najvyššie hodnotenie. 
  Spoľahlivým daňovým subjektom prináležia viaceré benefi ty. Napríklad skrá-
tené lehoty pri vydávaní potvrdení, uprednostňovanie miestneho zisťovania 
pred daňovou kontrolou, vyhovenie žiadostiam o povolenie odkladu platenia 
dane či platenia dane v splátkach, zasielanie informatívnych oznámení o 
termínoch splatnosti a výške preddavkov na dani z príjmov a mnohé ďalšie. 
V roku 2019 automaticky poskytla fi nančná správa benefi ty v desiatkach 
tisícoch prípadov. 
  Informácia o výsledku hodnotenia daňových subjektov nie je verejne dostupná, 
podľa daňového poriadku podlieha daňovému tajomstvu. Všetky podrobnejšie 
informácie sú zverejnené priamo na portáli fi nančnej správy na špeciálnej pod-
stránke. Na nej nájdu klienti všetky potrebné informácie (kritériá, benefi ty, pod-
mienky fungovania a pod.).                                                                        (fs)

  Novela daňového poriadku prináša fi nančnej správe nový 
nástroj v oblasti vymáhania nedoplatkov. Od januára môže dlžní-
kom fi nančná správa (daňový alebo colný úrad) zadržať vodičský 
preukaz. Táto forma exekúcie sa týka fyzických osôb a fi nančná 
správa ju bude uplatňovať v prípadoch, ak iné - efektívnejšie a 
hospodárnejšie formy exekúcie - nebudú úspešné. 

Dlžníci môžu prísť o vodičský preukaz

  Finančnej správe sa vďaka novele daňového poriadku rozšírili možnosti pri 
vymáhaní daňových nedoplatkov fyzických osôb. Od januára platí, že v prípa-
de, ak sa exekútorom nepodarí vymôcť nedoplatok inými formami, exekútor 
môže pristúpiť k výkonu exekúcie zadržaním 
vodičského preukazu. Tento spôsob daňovej 
exekúcie bude fi nančná správa vykonávať 
podľa zásady primeranosti a so zohľadne-
ním skutočnosti, či dlžník so správcom dane 
komunikuje, alebo nie a má iný exekúciou 
postihnuteľný majetok. 
  Pred začatím daňovej exekúcie exekútor 
preverí či dlžník je držiteľom vodičského pre-
ukazu. Následne vydá rozhodnutie o začatí 
daňového exekučného konania a dlžníkovi 
zašle daňovú exekučnú výzvu, v ktorej ho 
upozorní, že v prípade, ak vymáhaný nedo-
platok nebude v príslušnej lehote zaplatený, 
vydá daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu. 
  Ak dlžník nedoplatok nezaplatí v stanovenej lehote, exekútor daňový exe-

kučný príkaz doručí príslušnému orgánu Policajného zboru SR, ktoré vykoná 
blokáciu vodičského preukazu v informačnom systéme. Vďaka tomu bude 
príslušník polície vykonávajúci kontrolu vodiča vedieť, že vodičský preukaz je 
zadržaný. Po vyrovnaní vymáhaného nedoplatku exekútor bezodkladne vydá 
rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania a toto doručí polícii, 
ktorá blokáciu vodičského preukazu zruší. 
  Tento spôsob exekúcie nemožno uplatniť u tej skupiny dlžníkov, u ktorej je 
príjem priamo podmienený držbou  vodičského preukazu, napríklad u vodičov 
z povolania. To, že príjem dlžníka je priamo podmienený držbou  vodičského 
preukazu, je povinný preukázať dlžník sám, a to napr. v odvolacom konaní. 
Naopak, u dlžníkov, ktorí auto využívajú iba na prepravu či na cestu z a do 

práce, sa tento spôsob daňovej exekúcie 
uplatniť môže. 
  Nový spôsob exekúcie fi nančná spáva 
môže uplatniť na všetky nedoplatky evido-
vané daňovými a colnými úradmi vrátane 
colného dlhu, pokút a iných platieb vyme-
raných podľa colných predpisov. Zoznam 
daňových dlžníkov zverejňuje finančná 
správa na svojom portáli.
  Finančná správa preto vždy upozorňuje, 
že daňoví dlžníci by mali okamžite aktívne 
komunikovať s colným alebo daňovým 
úradom a hľadať alternatívy riešenia už v 
momente, keď vedia, že ich fi nančná situ-

ácia sa zhoršila a nebudú schopní zaplatiť daň v lehote splatnosti. 
(fs)

Nový minimálny vymeriavací základ v roku 2020 
je 506,50 eur. Výška poistného vypočítaná z tohto 
vymeriavacieho základu pre povinne poistenú 
samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) je 
mesačne 167,89 eura.
  Nový maximálny vymeriavací základ na rok 
2020 je 7 091 eur. Poistné vypočítané z tohto 
vymeriavacieho základu pre povinne poistenú 
SZČO je 2 350,66 eura.
  Nový minimálny aj maximálny vymeriavací 
základ sa vzťahuje na obdobie od januára 
2020. Sociálna poisťovňa tieto zmeny oznámi 
živnostníkom a ostatným SZČO listom alebo 

Živnostníkom sa menia odvody do poisťovní 
do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. SZČO, 
ktorých sa to týka, dostanú oznámenia v januári 
2020 a poistné v novej výške prvý raz zaplatia k 
10. februáru 2020 (keďže 8. deň v tomto mesiaci 
je sobota). 
  Vypočítané poistné je úhradou za predošlý 
mesiac a zahŕňa platbu na všetky fondy sociál-
neho poistenia. 
  Menia sa aj minimálne odvody SZČO (živnost-
níkov) do zdravotnej poisťovne vo výške 14 % z 
minimálneho vymeriavacieho základu (z 506,50 
€) predstavujú sumu 70,91 €.

 (socpoist, pn)
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  Pri zalistovaní do histórie Svidníka zistíme, že 19. januára 
2020 so pripomenieme 75. výročie jeho oslobodenia českoslo-
venským armádnym zborom generála L. Svobodu spoločne s 
vojakmi Červenej armády generála I. S. Žmygu. Vtedajšia časť 
Vyšného Svidníka po rieku Ondavu a Ladomírku bola z veľkej 
časti oslobodená už 27. novembra 1944, ostatná časť Nižného 
Svidníka za Ladomírkou až 19. januára 1945, keď sa nemecké 
vojská stiahli z obranných postavení za Ondavou. 

Jubilejné výročie oslobodenia Svidníka

  Keď si pripomíname toto výročie, s vďačnosťou spomíname na padlých 
vojakov čs. armádneho zboru a Červenej armády, ktorí obetovali svoje životy 
pri porážke nemeckého fašizmu a za našu slobodu. V našom Svidníckom 
okrese vyhasli životy tisícov týchto mladých ľudí a ich nehybné telá odpočí-
vajú v zemi nášho regiónu. Cesta k slobode bola veľmi ťažká, vyžadovala si 
veľké odhodlanie, osobnú statočnosť a 
bojové majstrovstvo nielen tých, ktorí k 
nám prinášali slobodu, ale i všetkých 
tých tisícov známych i neznámych 
bojovníkov, ktorí sa priamo podieľali 
pri oslobodzovaní našej vlasti. Bola 
to cesta nesmierneho utrpenia, ob-
rovských materiálnych strát a veľkých 
ľudských obetí. 
  Po príchode na územie nášho regiónu 
sa oslobodzujúcim vojskám naskytol 
krutý obraz. Vládla tu nepredstaviteľná 
bieda ľudí, ktorí nestihli s evakuáciou 
a vracali sa domov z lesov, kde sa 
skrývali pred postupujúcim frontom. V 
dedinách nášho okresu málokto našiel 
svoj dom, ostali len spáleniska. Nový 
život sa začínal v chatrčiach, bunkroch 
a zemliankach. Lesy pod Duklou vyze-
rali tak, ako keď najsilnejšie krupobitie 
zničí úrodu. Vojnové škody v okrese predstavovali vyše 300 miliónov korún, 
914 hospodárskych stavísk bolo úplne zničených, 14 dedín celkom spálených, 
4133 ľudí ostalo bez prístrešia, 13887 bývalo v pivničných priestoroch. 
  Po príchode do Svidníka jeden z vojakov čs. zboru kapitán Jaroslav Perný 
spomína, že bolo to popoludní koncom novembra 1944 a bojová situácia 
bola veľmi zlá. Rady peších vojakov boli katastrofálne malé, veľa padlo v 
priebehu bojov. Nebolo dostatok vojakov na súvislé obsadenie obrany pozdĺž 
Ondavy. 
  Delostrelectvo si vhodné palebné postavenie vybralo medzi rozstrieľanými 
domami Svidníka. V jednom rozbitom dome v stojacom múre prebúrali dieru 
na hlaveň, aby tu postavili kanón. Zbývajúca stena slúžila pre obsluhu ako 
úkryt. Podobne sa prispôsobili i ostatné obsluhy diel. Noci boli veľmi studené 

a daždivé, vojaci sa skrývali v pivniciach, strážili ich po dvaja vojaci z obsluhy 
od kanónov. Ostražitosť musela byť dôsledná, lebo nepriateľský prieskum 
prenikol do postavení delostrelectva. 
  V stálej ostražitosti museli byť aj naši prieskumníci, lebo museli striehnuť 
nepriateľa za Ondavou. V jednom prípade pri Kaštieliku za vodou prestrihli drô-
tené zátarasy a vpadli do obranného postavenia, kde boli maďarskí „honvédi“. 
Pri prepade zajali maďarského dôstojníka, ktorého eskortovali na veliteľský 
štáb. Zo zajatého dôstojníka sa vykľul maďarský kapitán, ktorý obstojne hovoril 
po slovensky. V jeho poľnej brašni sa nachádzali mapy nepriateľskej obrany 
na Ondave. Pre „vzácneho“ zajatca si potom prišli vyšší sovietsky dôstojníci 
a našim prieskumníkom sa v zvláštnom prípise poďakovali. 
  Počas obranného postavenia čs. zboru na Ondave v jednom svidníckom 
dome, kde bola poškodená pivnica, sa usídlil aj trestný oddiel nášho čs. zbo-
ru, ktorého veliteľom bol Rusin ppor. Teodor Bojko. V tom oddiele boli vtedy 
väčšinou podporučíci, ktorí sa previnili neskorým návratom zo sovietskych 

vojenských učilíšť k čs. jednotkám. 
S tými vojakmi boli veľmi zaujímavé 
príhody počas odpykávania trestu.
  V obrane naši vojaci nezabúdali na 
príchod Nového Roku 1945, ktorý 
niektoré naše jednotky privítali dosť 
veselo. Najväčšiu zásluhu na tom mali 
mimoriadny prídel vodky. 
  Počas obrany na Ondave 3. januára 
1945, požiadal predseda ONV vo 
Svidníku vtedy ešte v Hunkovciach 
Mikuláš Džunda a člen ONV Ján Bojčík 
zodpovedný za zásobovanie, generála 
L. Svobodu o pomoc pre hladujúce 
obyvateľstvo Svidníckeho okresu. V 
žiadosti sa okrem iného písalo: „... sme 
odkázaní na Váš milodar, ktorý by bol 
na naše gréckokatolícke „Vianočné 
sviatky“. A generál skutočne vyhovel 
tejto požiadavke a zo svojich zásob 

daroval múku, cukor, sadlo a šatstvo ľuďom tohto regiónu. K Svidníčanom bol 
stále ústretový aj v ďalších povojnových rokoch. Týmito čiastočnými spomien-
kami je návrat k jubilejnému oslobodeniu Svidníka a preto nezabúdajme. 
  V deň 19. januára 2020, keď si pripomenieme oslobodenie nášho mesta, s 
patričnou úctou si spomeňme na všetkých padlých príslušníkov domáceho 
i zahraničného odboja, ktorí za rôznych frontoch 2. svetovej vojny položili 
životy za našu slobodu. Aj ich zásluhou sa dnes plným právom hlásime do 
rodiny demokratických štátov Európy. Na ničivé dôsledky vojny naši ľudia v 
podduklianskom regióne nezabudli. Je preto našou morálnou povinnosťou do 
dôsledku naplňovať humánny protivojnový odkaz udalosti, ktoré sa odohrali 
pred 75 rokmi pre našu súčasnosť i budúcnosť. 

 (dák)

  V rámci osláv 75. výročia oslobodenia Svidníka mesto pripravilo hneď 
niekoľko udalostí. V uplynulý piatok 10. januára vo svidníckom Dome kultúry 
slávnostne otvorili výstavu prác žiakov svidníckych škôl a starých fotografi í na 
tému oslobodenia Svidníka a takisto aj výstavu venovanú Volyňským Čechom. 
Súčasťou výstavy je aj roll-upova prezentácia Združenia Čechov z Volyňe. 
Ešte pred samotným otvorením výstava sa v priestoroch Domu kultúry na 
poschodí konalo Diskusné fórum na tému života počas II. svetovej vojny a 

po nej. Účastníci mohli aj 
oko kamery nahlaidnuť aj 
do spomienok Johna Ru-
sina, ktorého boje donútili 
odísť do šíreho sveta, už 
desaťročia žije v Amerike. 
So Svidníčanmi, mladými, 
ale i tými skôr narodený-
mi, diskutovali primátorka 
Marcela Ivančová, stredo-
školský učiteľ Peter Ignác, 
historik Jozef Rodák a 

Oslavy oslobodenia Svidníka sa začali diskusiou a výstavou
Peter Holík zo svidnícke-
ho Múzejného oddelenia 
Vojenského historického 
múzea Piešťany, patriace-
ho pod Vojenský historický 
ústav v Bratislave. 
Čo je ešte pripravené?

Na piatok 17. januára je 
pripravený už tradičný Ve-
domostný kvíz pre žiakov, 
bude to už desiaty ročník. 
No a v ten hlavný deň, teda v 
deň 75. výročia oslobodenia 
Svidníka, teda v nedeľu 19. januára vzdáme úctu a padlým vojakom a hrdinom 
oslobodzovacích bojov na pietnych miestach na Dukle, na Pamätníku Sov. 
armády vo Svidníku a pri Soche gen. Svobodu vo Svidníku. V spolupráci so 
Základnou umeleckou školou vo Svidníku mesto na nedeľu 19. januára pripra-
vilo aj slávnostnú akadémiu, ktorá sa v Dome kultúry začne o 15.15 hod.                                                    

 (ps) 
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   Tohtoročná plesová sezóna je otvorená a pod Duklou ju otváral 
Kružlovský ples.

Plesovú sezónu pod Duklou otvoril Kružlovský plesPlesovú sezónu pod Duklou otvoril Kružlovský ples

   V sále kultúrneho domu v Kružlovej sa v uplynulú sobotu 11. januára zišlo 
70 plesajúcich nielen z obce, ale i zo širokého okolia. Kružlovský ples krátko 
po devätnástej hodine slávnostne otvoril starosta Adrián Gužo príhovorom a 
úvodným tancom s partnerkou Miroslavou. 
   Do tanca na Kružlovskom plese vyhrávala hudobná skupina Rolland z Čirča 
a bolo skutočne veselo. Hlavne rezké rusínske či ukrajinské ľudové piesne 
v ich podaní dostali ľudí, ako sa hovorí, do varu. Ani na Kružlovskom plese 
nemohla chýbať bohatá tombola, v ktorej po polnoci šťastlivci vyhrali hodnotné 
ceny. Poslední plesajúci z Kružlovského plesu do svojich domovov odcházali 
až nadránom.                                                                                            (ps)

Manželia Feciskaninovci Manželia Hajdukovci Manželia Pipasovci Manželia Jurkovičovci

Spoločná fotografi a účastníkov Kružlovského plesu v Kružlovej aj s kapelou Rolland z Čirča
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P O Ď A K O V A N I E
  Klub slovenských turistov Beskyd Svidník vyslovuje poďakovanie Mestu 
Svidník za poskytnutú fi nančnú dotáciu vo výške 500 € nášmu klubu na akcie 
organizované v roku 2019.
  Klub slovenských turistov Beskyd Svidník vyslovuje poďakovanie poslancovi  
mesta Svidník Petrovi Breznoščakovi za poskytnutú fi nančnú dotáciu vo výške 
100 € v roku 2019  nášmu klubu na Expedicia Nanga Parbat. 

POZVÁNKA
42. ROČNÍK DUKLA - SVIDNÍK

Organizátor - KST Beskyd Svidník, 
Mesto Svidník a Obec Kružlová

19. januára 2020 (nedeľa)
Trasa: Dukliansky priesmyk - Medvedie- N. 
Písaná - Kružlová - Hrickova - letisko - Svidník, 
dĺžka: 25 km, prevýšenie: 700 m
Zraz: 8.00 na parkovisku pri kine Dukla 
Svidník
  Trasa je určená pre turistov na bežkách, v prípade nevhodných snehových 
podmienok sa pôjde pešo. Každý účastník sa zúčastňuje prechodu na vlastné 
nebezpečie!

 Informácie: Michal Hajduk, kontakt: 0905 957 123 

  CINEAMA je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej fi lmovej 
tvorby. Súťaž sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná. Je určená 
deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v troch vekových skupinách a vo 
viacerých žánrových kategóriách: dokument, reportáž, hraný fi lm, animovaný 
fi lm, experiment, videoklip, minútový fi lm. 
CINEAMA napomáha rozvíjať nadanie, umeleckú kreativitu a aj technické 
zručnosti v oblasti amatérskej fi lmovej tvorby. Termín uzávierky pre zaslanie 
súťažných fi lmov do regionálneho kola vo Svidníku je 6. marca 2020. Do 
súťaže sa prihláste pomocou online na stránke http: www.nocka.sk  (sutaze-a 
prehliadky, cineama).
Regionálne kolo postupovej súťaže CINEAMA 2020 sa uskutoční v priestoroch 
POS vo Svidníku 12. marca 2020 o 16.30 hod. Celoštátne kolo sa uskutoční 
sa v dňoch 5.-7. júna 2020 v Kine Žriedlo v Bardejovských kúpeľoch. Najlepšie 
ocenené diela sú  nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu 
na českú národnú súťaž Český videosalón (18. - 21.6. 2020 v Ústí nad Orlici 
v Českej republike), na svetovú  súťaž amatérskych fi lmov UNICA (8. - 15. 
august 2020,v Birminghame vo Veľkej Británii) a na Festival neprofesionálneho 
umenia TvorBA 2020 v Bratislave - Starom meste.                               (pos)

CINEAMA napomáha rozvíjať 
nadanie a umeleckú kreativitu

  V stredu 8. januára 2020 prišlo na Hematologicko-transfúzne 
oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 27 bezpríspevko-
vých darcov: 
  
  Jaroslav Suvák (90), Richard Gajdoš (12), Jaroslav Gergeľ (5), 
Michal Mňahončák (57), Jozef Veselý (16), Vasil Lakata (5), Slavomír Prokopo-
vič (16), Jaroslav Kurilla (23), Jana Fedorková (4), Ľuboš Petráš (37), Miroslav 
Štoffa (46), Jozef Kurtý (9), Klaudia Hladoníková (5), Jana Malačinová (3), 
Dušan Jenča (38), Matúš Surmaj (6), Marián Danko (7), Monika Demjanová 
(6), Ján Siňar (30), Július Bunda (31), Ján Ivančo (25), Martin Ivančo (26), 
Stanislav Bokšanský (43), Monika Šotiková (38), Jana Terazová (7), Veronika 
Sekeľová (9), Kamil Ripper (13). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku  

KTO DAROVAL KRV?    

  K tejto téme ho priviedla náhoda. Jeden jeho kolega z televízie 
mu dal typ na pútnické miesto. Zo začiatku chceli nakrútiť krát-
ky publicistický fi lm o pútnickom mieste. Pri prvej návšteve ho 
kláštor oslovil silnou mystickosťou. 

Režisér fi lmu Volanie Erik Praus: „Pravoslávie ma veľmi zaujalo!“ 

  S dramaturgickým tímom sa preto rozhodli pokúsiť nakrútiť fi lm o ľuďoch, 
ktorí tam žijú. O premene mníchov, o ich živote v kláštore. A podarilo sa. Erik 
Praus, režisér fi lmu Volanie. 
  Je život mníchov z Vašej osobnej perspek-
tívy namáhavý?
„Isteže áno. Mnísi musia dodržiavať svoje 
„poslušania“, mníšske pravidlá, prísny režim 
života. Nemôžu len tak slobodne odísť preč z 
kláštora. Zo začiatku je to podľa mňa dosť ťažké 
vzdať sa všetkých svetských vymožeností. Ja 
si to neviem predstaviť. Mnohí uchádzači tam 
do konca života nevydržia. 
  Išli ste do pravoslávneho monastiera za 
poznaním mníšskeho života s nejakými 
predsudkami? 
„Nie nemal som. Nemám predsudky ak sa niekto 
rozhodne žiť takto.“ 
  Z Vášho pohľadu čo bolo počas natáčania najnáročnejšie? 
„Keď sa nám podarilo „otvoriť brány“ do kláštora tak nakrúcanie išlo celkom 
dobre. Museli sme sa však prispôsobovať kláštornému režimu života, čo bolo 
niekedy náročné. Inokedy robila problémy rečová bariéra ale aj to sme zvládli. 

Najhoršia bola asi cesta tam a späť. Kto bol na Ukrajine to pozná veľmi dobre, 
rozbité cesty, čakania na hraniciach a pod...“
  Čo Vás naopak ako tím bavilo a poháňalo počas natáčania vpred?
„Počájivská lávra je pre mňa veľmi silné miesto. Aj keď nie som pravoslávny, 
ale veľmi ma pravoslávie zaujalo. Hlavne zblíženie sa s otcom Gabrielom, 
otcom Nazarim a otcom Vicilentiusom bolo pre mňa veľmi hodnotné. Okrem 
toho som si vďaka fi lmu prehĺbil znalosti z kresťanstva.“

  Akým spôsobom ste si získavali dôveru 
protagonistov?
„Zo začiatku som ich musel presvedčiť, že tento 
fi lm je pre dobrú vec. Potom sme sa pri každej 
návšteve spoznávali viac a viac. Myslím, že sme 
nadobudli priateľské vzťahy.“ 
  Mali ste pri začiatku tvorby dokumentu 
Volanie podporu AVF a sponzorov, keďže ste 
zvolili nie práve mainstreamovú tému? 
„Náš fi lm podporil Audiovizuálny fond, RTVS a 
Bratislavský samosprávny kraj, za čo sme im 
veľmi vďační.“ 
  Máte nejaký režisérky vzor? 
„Ako študent som mal mnoho vzorov, dnes sa 
už nefi xujem na konkrétne vzory. Čerpám ako 
mnohí z rôznych fi lmových diel.“ 

  Aké sú Vaše ďalšie plány a sny? 
„Chcel by som znova nakrúcať. V hre je množstvo tém, ale ešte nie som presne 
rozhodnutý. Film zaberie veľa času, preto čakám čo ma najviac osloví.“ 

 Jana Savčáková 
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  Mesto Svidník oslavuje na začiatku roka, 19. januára 2020 už 
75 rokov od oslobodenia Svidníka. Porážka fašizmu bola vý-
znamným medzníkom, ktorý si chceme pripomenúť aj seriálom 
o vojenských osobnostiach, po ktorých sú pomenované naše 
ulice. Tento týždeň si dočítate v našom 7-týždňovom seriáli o 
generálovi a prezidentovi Ludvikovi Svobodovi.

OSOBNOSTI NAŠICH ULÍC

  Ludvík Svoboda (narodený 25. novembra 1895 - zomrel 
20. septembra 1979) bol československým armádnym ge-
nerálom a politikom. Počas II. svetovej vojny velil 1. česko-
slovenskému armádnemu zboru na východnom fronte, pod 
jeho velením československí vojaci ako prví 6. októbra 1944 
vstupujú na pôdu svojej vlasti na Duklianskom priesmyku. 
V rokoch 1945 až 1950 bol povojnovým ministrom národnej 
obrany, v rokoch 1968 až 1975 bol prezidentom Českoslo-
venskej socialistickej republiky.
  Armádny generál  Ludvík Svoboda je dvojnásobným čest-
ným občanom Svidníka. Obec Svidník mu udelila čestné 
občianstvo 21. 4. 1946 a mesto Svidník 23. 5. 1968. Ako veliteľ I. českoslo-
venského armádneho zboru sa pri oslobodzovaní Svidníka výrazne zapísal 
do histórie nášho kraja. Počas frontových dní zabezpečoval pre civilné 
obyvateľstvo potraviny, vo vojenských kuchyniach sa dal najesť zúboženým, 
vyhladovaným deťom. Je zdokumentované, že na jeho príkaz dostalo civilné 
obyvateľstvo 500 t vojenskej múky.  Po návšteve Dukly a Svidníka vo februári 
1946 daroval vojenské kone z rezortu obrany a značné množstvo oblečenia 
a obuvi. Žijúci pamätnici z dedín Kapišová, Dobroslava i ďalších spomínajú 
na darované kone, ktoré nazývali „svobodové kone“. V povojnovom období 
prikázal na našom území opravovať rozbité mosty a cesty, odminovávať 
úrodné polia, obnovovať život pod Duklou. 
  Najväčším darom pre občanov bolo postavenie prvej barakovej nemocnice, 
neskôr novej modernej nemocnice, nesúcej jeho meno do dnešných čias. 
Nemocnica s vybavením pre 50 lôžok bola fi nancovaná z prostriedkov armády 

a odovzdaná do užívania 2. 2. 1947. Bola kompletne vybavená materiálovo 
a k dispozícii mala 1 sanitku a dve osobné autá. Jej hodnotu zvýrazňovala 
skutočnosť, že dovtedy vo Svidníku existoval iba jeden praktický lekár Miron 
Pribula, ktorý ordinoval v primitívnej chatrči. V okrese existovala len jedna 
lekáreň v skromnom byte, ktorá zásobovala 17 tisíc ľudí. O 25 rokov neskôr 
sa L. Svoboda už vo funkcii prezidenta znova pričinil o dostavbu nemocnice 
s poliklinikou, ktorá vtedy stále 117 mil. Kčs. Most zo železnej konštrukcie, 
ktorý bol povyše Svidníka na hlavnej ceste na Duklu a premosťoval potok 
Kapišovka, bol tiež postavený pričinením sa Ludvíka Svobodu a slúžil takmer 
25 rokov po vojne. Obyvatelia Svidníka, predstavitelia inštitúcií, mesta i okresu 

si jeho pomoc nesmierne vážia do dnešných čias a pri pietnych 
aktoch sa mu vzdáva úcta položením kvetín k soche gen. Svobodu 
vo Svidníku.
  Od roku 1991 je po armádnom generálovi Ludvíkovi Svobodovi 
pomenovaná ulica v meste Svidník. Jeho meno nesie aj Nemoc-
nica s poliklinikou, základná škola, Stredná odborná škola a park 
v centre mesta, kde je aj jeho socha v nadživotnej veľkosti. 

(Zdroj: Podduklianska knižnica a mesto Svidník, MsÚ) 

inzercia 
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   V uplynulú sobotu odštartovala 1. kolom nadstavba Edymax 
extraligy mužov. V skupine o 1. - 4. miesto 
nastúpila Prievidza vo Svidníku. 

   Hostia z Prievidze vo Svidníku hrali v základnej 
zostave už aj s bývalým ruským reprezentantom 
Nikolajom Pavlovom, ktorý tak po štvrtkovej 
premiére v Slovenskom pohári zažil debut v 
extralige. Tridsaťsedemročný ukrajinský rodák 
hral na pozícii smečiara, pripísal si 12 bodov, z 
toho dve esá. Prievidžania mali duel vo Svidníku 
pod kontrolou, zaznamenali trináste víťazstvo v 
sezóne a dostali sa na druhé miesto, keď pred-
behli práve Svidník. 
   Oba tímy čakajú v stredu 15. januára odvety 

   Prvé kolo fi nálovej časti 
Majstrovstiev oblasti Vý-
chod v šestkovom volejbale 
odohrali mladšie žiačky, 
volejbalistky ŠK Komen-
ského Svidník v neďalekom 
Stropkove. 
   V uplynulú sobotu porazili 
Elbu Prešov 2:0 a Vranov 
nad Topľou 2:1. Zápas s 
domácimi volejbalistkami 
však Svidníčankám nevyšiel  
a prehrali ho 0:2. Vo fi nálovej 
skupine mladšie žiačky ŠK 
Komenského Svidník majú 
ešte Spišskú Novú Ves a 
Lendak, no tie mali v prvom 
kole voľno. 
   Zostava Svidníka: A. 
Gulová, S. Vooková, K. Si-
váková, T. Rodáková, E. 
Keselicová, J. Bodáková, T. 
Bilá, L. Klimová, trénerka: 
Gabriela Haľková.        (pn) 

Mladšie žiačky: dve víťazstvá a jedna prehra

EXTRALIGA MUŽOV / TJ Slávia Svidník - VK Osmos Prievidza 0:3 (-22, -16, -22)
semifinále Slovenského pohára, Svidník sa v priamom prenose na 

Dvojke (RTVS) predstaví na palubovke Myjavy, Prievidza privíta 
doma Nitru.
   Zostava Svidníka: J. Hriňák 2, Tatarenko 5, Matušovský 4, Pietr-
zak 22, Fedorenko 9, Macko 1, libero S. Paňko (Šellong 0, R. Vitko 
0, Cihoň 0). 
   Tréner Svidníka Peter Tholt po zápase povedal: „Do zápasu sme 
vstúpili nekoncentrovane a chytili sme sa až v treťom sete, kde to 
vyzeralo nádejne, no nevyužili sme viacero dobrých príležitostí. 
Viac ako prehra mrzí dnešný výkon, keďže dnešný zápas sme 
výkonnostne nezvládli.“ 
   Najbližšie po zápase Slovenského pohára v Myjave, ktorý, ako sme 
už uviedli, bdue vysielať aj RTVS (Dvojka) v stredu 15. januára, hrajú 
svidnícki volejbalisti extraligový duel v sobotu 18. januára v Košiciach.                                                                                                                                       
                                                                                         (pn, svf)

   Občianske združenie ROKA pozýva širokú verejnosť na 4. ročník amatérske-
ho ZIMNÉHO TRIATLONU ROKA, ktorý sa uskutoční pri turistickej ubytovni 
v obci Medvedie v sobotu 1.2.2020 so štartom o 11.00 hod. 
   Súťaží sa v troch disciplínach v poradí beh 4 km, MTB bicykel 6 km a bežky 
5 km, v kategóriách Muži, Ženy, Okres, Štafety. Štartovné je 5 €. Registrácia 
je možná cez internet, konkrétne cez profi l OZ ROKA na Facebooku alebo na 
mieste podujatia od 9.30 hod. Bližšie informácie: Pavol Hamarčák - mobil: 0904 
992 112, e-mail: rokasvidnik@gmail.com alebo www.facebook.com - ROKA 
Štart zimného triatlonu ROKA je naplánovaný v sobotu 1. februára o 11. hodi-
ne.                                                                                                            (pn)

   Občianske združenie Skalné organizuje vo Vyšnej Pisanej športové 
podujatie Pisanká detská bežka. 
   Uskutoční sa v nedeľu 26. januára so štartom pri tanku vo Vyšnej 
Pisanej. Kategórie: I. deti do 6 rokov - 1,5 km, II. deti 7 - 10 rokov - 3 km, 
III. deti 11- 15 rokov - 6 km.
   Sú to preteky v behu na lyžiach, pričom registrácia je možná aj priamo 
na mieste od 9.30 hod., pričom samotný štart pretekov je naplánovaný na 
10. hod.                                                                                                    (pn)

Volajú deti na bežky do Vyšnej Pisanej Pozvánka na Zimný triatlon ROKA 2020  
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120. (Podduklianske o)svetové kino

22. januára o 19. hodine 

NÁRODNÍ TŘÍDA
O fi lme:
Kedysi tu bol všade iba temný les, dnes tu stojí sídlisko s panelákmi. Práve tu 
je doma chlapík, ktorému nikto nepovie inak ako Vandam. Žije sám, v byte na 
okraji Prahy, a každý deň doma cvičí, aby bol 
v kondícii. Večer, keď sídliskom blúdia divoké 
zvery, chodí so svojimi kumpánmi na jedno 
čapované. Vandam sa snaží urobiť dojem na 
Lucku, ktorá v miestnom pohostinstve čapuje 
pivo. Často a rád sa s kadekým pobije. Je 
znalcom vojenskej histórie. Má pocit, že 
svet smeruje k zániku a schyľuje sa k veľkej 
bitke. A preto cvičí, aby bol na túto poslednú 
rozhodujúcu bitku pripravený. A tiež k tomu 
vychováva Psycha, mladíka, s ktorým natie-
ra strechy panelákov. Vandamovi kumpáni 
z krčmy ho prezývajú „národný hrdina“. Vraj 
dal vtedy v Novembri ’89 na Národní tříde 
dejiny jednou ranou do pohybu. Film podľa 
rovnomennej knihy Jaroslava Rudiša, v hlavnej úlohe s Hynkom Čermákom, 
kombinuje dramatický príbeh s čiernym humorom.

Réžia: Štěpán Altrichter, žáner: Komédia/Dráma, Česko / Nemecko, 
2019, far., 91 min., MP: 15+, vstup: 3 €/s preukazom FK: 2 €
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o d  1 3 .  j a n u á r a  2 01 9
Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci 

december 2019 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku 
s fi nančnou podporou Fondu na podporu umenia

LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

LEKÁRNE
14. do 20. januára 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo 
Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
18. januára: MUDr. A. Fiľarská - Jilemnického 5 v Stropkove. 
      Kontakt: 054/7423783. 
19. januára: MUDr. A. Fiľarská - Jilemnického 5 v Stropkove. 
                                    Kontakt: 054/7423783.
Stomatologické pohotovostné služby sú v sobotu od 8.00 do 12.00 hod., v 
nedeľu a počas sviatkov od 9.00 do 11.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR: 
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 
054/786 05 38. 

SEDLÁČKOVÁ, Jana - SEKANINOVÁ, Štěpánka - KONEČNÁ, 
Magdalena: Farby v prírode. Pra-
ha, Albatros 2019. 31 s.
  Príroda hrá všetkými farbami. Ale ako 
taká zelená chutí? Ako vonia modrá 
alebo ružová? Ktorý zvuk pripomína 
žltá a aká by mohla byť na dotyk? Farby 
prírody sú natoľko rozmanité, že keď 
chceli ľudia kedysi dávno pomenovať 
jemné rozdiely medzi nimi, vzali si na 
pomoc mená rastlín, zvierat a nerastov, 
na ktorých tieto farby vídali. Vydajte sa 
spolu s nami na prechádzku paletou 
dvanástich najznámejších farieb a ich 
odtieňov. Uvidíte, ako sú s pestrofa-
rebným svetom okolo nás prepojené. 
Nájdete všetky spojenia? A dokážete 
podľa návodu na konci knihy nemiešať 
farby rovnako, ako to robí príroda?

MORAVCOVÁ, Martina 
  Majsterka sveta v plávaní Martina Moravcová sa narodila 16. januára 1976 
v plaveckej rodine. Bývalá slovenská plavkyňa, držiteľka dvoch strieborných 
olympijských medailí, Slovensko reprezentovala na olympiáde v roku 1996, 
2000, 2004, 2008 a Československo na olympiáde v roku 1992 ešte ako 
16-ročná. Počtom úspechov patrí aj medzi najúspešnejšie plavkyne svetovej 
histórie. Zo šampionátov má 63 medailí. Je sedemnásobnou majsterkou sveta 
a dvojnásobnou striebornou olympijskou medailistkou zo Sydney 2000. Štar-
tovala na piatich olympiádach. Z MS má spolu 22 medailí a z ME 41 medailí. V 
máji 2001 sa v Piešťanoch vydala za Martina Valka. Žije v Dallase, ale počas 
roka vždy trávi niekoľko týždňov na Slovensku. Svojou výnimočnou a dlhotr-
vajúcou športovou kariérou sa stala jednou z najvýznamnejších športových 
osobností v doterajšej histórii Slovenska.

SABOLOVÁ, Paula (15.1.1938-)
  Slovenská prozaička. Narodila sa v Strážskom. Po absolvovaní strednej 
školy v Michalovciach pracovala ako administratívna pracovníčka v Humen-
nom, Strážskom, Nitre. Pred odchodom do dôchodku bola dokumentaristkou 
v Tlačovej agentúre SR v Bratislave. V súčasnosti žije v Bratislave. Od roku 
1958 publikovala prózu v časopisoch a zborníkoch. Knižne debutovala novelou 
Prázdniny, v ktorej zobrazila problémy dospievajúceho dievčaťa a prázdnotu 
rozpadávajúceho sa manželstva. Napísala humoristický román pre mládež 
z hokejového prostredia Tréner sa zajtra žení, úsmevne ladené poviedky z 
dedinského prostredia S kým oženiť svojho muža, knihu pre deti Ajko Pavleška 
Miešajvareška. Medzi ďalšie jej diela patrí kniha Biele slony, novela Kamenná 
ruža a román drahý Andrej.

Dvaja veterinári operujú slona. 
Keď robia posledný steh, jeden z nich sa pozerá okolo seba:

- Zdá sa mi, že tentoraz sme vnútri 
nezabudli nijaký inštrument! 

Apropo, kde je naša zdravotná sestra? 

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

Pravoslávny chrám 
  Nedeľnú večerňu slúži ten duchovný, ktorý má  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. - ve-
čerňa - 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
Utorok 14. januára: Zakončenie sviatku Bohozjavenia, 6.00 hod.: Kláštor 
sestier Baziliánok, 12.00 hod.: †JOZEF A MÁRIA, 17.30 hod.: † KAROL, 
HELENA,
Streda 15. januára: 6.30 hod.: †JÁN, ANNA, PETER, EVA, 17.30 hod.: † 
MICHAL, JÁN, HELENA, PETER, MÁRIA, 
Štvrtok 16. januára: 6.30 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * 
MÁRIA (80 rokov), 16.45 hod.: Ruženec za závislých, 17.30 hod.: * TÁŇA s 
rod., tichá adorácia s požehnaním, 
Piatok 17. januára: Prebodobný otec Anton Veľký, VOĽNICA, 6.30 hod.:  
*MICHAL A KVETA s rod., 17.30 hod.: * MIROSLAV (70 rokov), stretnutie 
pre mládež, 
Sobota 18. januára: 8.00 hod.: †JÁN, HELENA, JÁN, ANNA, PAVOL, 
32. NEDEĽA PO ZSD., HLAS. 7, 19. januára: 7.00 hod.: ruženec a 1. ČAS, 
8.00 hod.: * TATIANA sl., 9.15 hod.: CZŠ sv. Juraja, * ANNA (pomoc sv. ducha), 
10.30 hod.: * za farské spoločenstvo csl., 14.30 hod.: modlitby matiek - farské 
stretnutie, 17.30 hod.: * DANIEL, RADKA, PETER.  

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná  
13. januára: Pondelok o 17. hod. Za zdravie a Božie požehnanie 
                         pre Dušana s rod.
14. januára: Utorok o 17. hod.: + Andrej, Anna
15. januára: Streda o 17. hod.: Za zdravie a Božie požehnanie 
     pre Emila s rod.
16. januára: Štvrtok o 7.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie
        pre Máriu a Jána
17. januára: Piatok o 17. hod.: Za zdravie a Božie požehnanie 
                    pre Martinu s rod.
18. januára: Sobota o 7.00 hod.: + Jozef a Anna Puchíroví
19. januára: Nedeľa o 9.00 hod.: Za farnosť; 14:00 Modlitba ružencov

Sála Kráľovstva - Jehovovi svedkovia 
  Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej ulici 2042 
vo Svidníku: Štvrtok 16. januára o 18. hod.: Náš kresťanský život a služba, o 
19. hod.: - Zborové štúdium Biblie, Nedeľa 19.  januára o 9.30 hod.: Verejná 
biblická prednáška.  
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Čo premieta Kino Dukla
PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ

Piatok 17. januára o 19. hodine 
Nedeľa 19. januára o 20. hodine 

Réžia: Marta Ferencová  •  Scenár: Marta Ferencová, Eva Urbaníková  •  
Hrajú: Eliška Balzerová, Tatiana Dyková, Petra Hřebíčková, Ľuboš Kostelný, 
Marián Mitaš, Janko Popovic Volaric, Branislav Trifunovic
  Film prináša príbehy troch žien, ktoré sa poznajú, alebo sa spoznajú. Spája 
ich priateľstvo, muž a malé, päťročné dievčatko. Simona (Tatiana Dyková) si 
nanovo buduje život po tom, čo sa rozvedie a syn sa rozhodne žiť s otcom. 
Natáliu (Petra Hřebíčková) si nájde láska v podobe vdovca s malou dcérkou 
a obetavou babkou. A Eva (Eliška Balzerová) aj v dôchodkovom veku zisťuje, 
že do jej života stále patrí láska partnerská, nielen tá k vnučke. Úsmevný, 
miestami dojímavý príbeh je dôkazom toho, že spôsobov lásky je toľko, koľko je 
ľudí na zemi. Že niekedy stačí málo, aby sa z kratochvíle vyvinul pevný vzťah, 
a ešte menej stačí na to, aby sa starostlivo vyskladané šťastie rozbilo na tisíc 

kúskov. Film o láske k mužom, k deťom, k sebe samým, o zodpovednosti za 
tých, ktorých milujeme, aj za tých, ktorí ich milovali pred nami. Film, v ktorom sa 
Slovenky nájdu. Tri ženy. Tri podoby lásky. Tri príbehy radosti i bolesti, šťastia 
aj smútku…Tvorcovia divácky úspešného fi lmu Všetko alebo nič, ktorý pred 
dvomi rokmi videlo v slovenských kinách 338 tisíc divákov, natočili komédiu 
Príliš osobná známosť podľa knižného bestselleru spisovateľky Evity Twardzik 
Urbaníkovej. Réžie fi lmu sa opäť ujala Marta Ferencová. České ženské trio 
v hlavných úlohách - Elišku Balzerovú, Tatianu Dykovú a Petru Hřebíčkovú - 
doplnia slovenskí herci Ľuboš Kostelný a Marián Mitaš, Chorvát Janko Popović 
Volarić a srbskí herci Branislav Trifunović a Predrag Manojlović.
Rok výroby: 2019, Dátum lokálnej premiéry: 16. január 2020, Krajina pôvodu: 
Česká republika, Slovensko, komédia, 107 minút, vstupné: 5 eur 

POD VODOU
Sobota 18. januára o 19. hodine 

  Je to možno jedno z najhorších a najnebezpečnejších pracovísk na Zemi. 
Podmorské vedecké laboratórium stojí na jednom z najhlbších miest morského 
dna. Je obklopené úplnou temnotou, zvierané extrémnym tlakom, teplota 
vody sa blíži nule. Výskumný tím robí sondážne vrty, keď príde nečakané a 
ničivé zemetrasenie. Do tejto chvíle bezpečné priestory laboratória sa stávajú 
smrteľnou pascou. Jednotlivé časti vedeckého komplexu sú extrémnymi tlakmi 
vody drvené ako papierová škatuľa. Jedinou šancou pre členov posádky je 
evakuácia pomocou hlbinných skafandrov. Lenže v okamihu, keď sa ocitnú 
mimo zdevastovanú stanicu, zistia, že ich zásahy do morského dna a následné 
zemetrasenie prebudili niečo, čo do tejto chvíle zostávalo ukryté pod morským 
dnom. Niečo neznáme. Niečo desivé.

Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premiéry: 9. január 2020, Krajina 
pôvodu: USA, horor, scifi , akcia, slovenské titulky, vstupné: 5 eur
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