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Unikátna operácia krčnej chrbtice vo svidníckej nemocnici
Uplynulý štvrtok 6. február bol pre Nemocnicu arm. gen.
Ludvíka Svobodu vo Svidníku, patriacu do siete nemocníc Svet
zdravia, veľmi výnimočným dňom. V tento deň sa na jej chirurgickej operačnej sále uskutočnila veľmi náročná a historicky
prvá operácia krčnej chrbtice.
Do svidníckej nemocnice prišiel túto
operáciu vykonať lekár - špecialista v
tejto oblasti MUDr. Michal Božík, PhD.
V súčasnosti tento lekár pracuje na 1.
ortopedicko-traumatologickej klinike
Univerzitnej nemocnice v Bratislave
- Ružinove. Zaujímavosťou je, že
tento lekár má svoje rodinné korene
v Kurimke v okrese Svidník.
Operačné výkony tohto typu sa štandardne vykonávajú na tvz. vyšších
pracoviskách, čiže klinikách vo fakultných nemocniciach. Prečo sa potom
táto operácia uskutočnila práve v
nemocnici vo Svidníku? Jednoducho
preto, lebo tento príbeh napísal sám
život.
Ako nás informovala primátorka
Oddelenia anesteziológie a intenzív-

nej medicíny Nemocnice Svet zdravia
vo Svidníku Renáta Diničová, na toto
oddelenie bol v mesiaci december
2019 prijatý pacient po autonehode, u
ktorého bolo diagnostikované poranenie krčnej chrbtice na
dvoch miestach. „Stav
bol komplikovaný aj
vzhľadom na zistené extrémne zúženie
miešneho kanála s
následným tlakom
na krčnú miechu na
podklade chronických
zmien, čo malo aj
praktický dopad na
zdravie pacienta,“ povedala primárka Renáta Diničová.

Zdravotný stav pacienta bol vážny
a samotný transport na iné pracovisko bol pre neho rizikový. Lekári zo
svidníckej nemocnice preto jeho stav
opakovane konzultovali s rôznymi odborníkmi, vrátane zahraničných, ktorí
odporúčali vykonať tento operačný
výkon práve vo svidníckej nemocnici, kde je pacient hospitalizovaný.
„Samotný operačný výkon bol zameraný na spevnenie krčných stavcov

špeciálnymi skrutkami a následne
uvoľnenie tlaku týchto stavcov na
miechu. Nakoľko miesta poškodenia
úzko súvisia so životne dôležitými
centrami, bol tento operačný výkon
veľmi náročný nielen v dĺžke trvania,
ale aj v mieste, kde ho bolo potrebné vykonať. V medicíne neexistuje
výkon, ktorý by nemal určitú mieru
rizika, aj tento výkon vzhľadom na
miesto, kde ho bolo potrebné vykonať, bol rizikový, ale pri porovnaní
miery rizika a prínosu pre ďalší život

Pvá operácia krčnej chrbtice vo svidníckej nemocnici trvala od rána do podvečerných hodín
a viedol ju skúsený odborník pôsobiaci v Bratislave, no pochádzajúci z Kurimky

a kvalitu života pacienta a po zvážení
všetkých okolností sa k danému operačnému výkonu pristúpilo,“ podotkla
primárka Oddelenia anesteziológie
a intenzívnej medicíny Nemocnice
Svet zdravia vo Svidníku Renáta
Diničová.
Ako sme už v úvode uviedli, nešlo
o štandardný terapeutický postup na
úrovni svidníckej nemocnice. To, aby
bolo možné zrealizovať tak veľký
a náročný operačný výkon vo
Svidníku, bola potrebná spolupráca na mnohých úrovniach,
počnúc ošetrujúcim personálom
na Oddelení anesteziológie a
intenzívnej medicíny, na operačných sálach, rádiológie a,
samozrejme, lekárom - špecialistom MUDr. Božíkom, PhD.,
vedením nemocnice, vedením
spoločnosti siete nemocníc Svet
Zdravia a samotným pacientom
a jeho rodinou.
„To čo sa podarilo zrealizovať
na úrovni všeobecnej nemocnice, ako tá naša svidnícka je,
je unikátne a je prejavom toho,
že pacient je v tejto nemocnici
na prvom mieste a jej personál
hľadá pre neho tú najlepšiu, aj keď
mnohokrát pre pacienta náročnú cestu k uzdraveniu, či zlepšeniu kvality
života,“ zdôraznil riaditeľ svidníckej
nemocnice Slavko Rodák.
Samotný pacient má pred sebou
ešte dlhú cestu spolu s ošetrujúcim
personálom, ktorý bude s ním bojovať na zlepšovaní jeho zdravotného
stavu, aj vďaka možnosti realizácie
tejto náročnej operácie krčnej chrbtice
v nemocnici vo Svidníku.
(pn, rd)
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Čašníčku reštaurácie pri čerpacej stanici prepadol s nožom v ruke!
Lúpežné prepadnutie vo Svidníku! Navyše na frekventovanom
mieste a pod kamerami! Napadnutou bola čašníčka reštaurácie
Stavbet, ktorá je súčasťou budovy rovnomennej čerpacej stanice vo Svidníku.
K lúpežnému prepadnutiu došlo v piatok 31. januára krátko po jedenástej
hodine večer na Bardejovskej ulici. Ako nás informoval riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku Jaroslav Suvák, páchateľ pod hrozbou
použitia noža požadoval od čašníčky reštaurácie Stavbet vydanie peňazí.
Podľa našich informácií bolo asi päť minút po záverečnej, keď páchateľ klopal na dvere terasy spomínanej reštaurácie. Čašníčka mu odmietala otvoriť,
keďže, ako sme už uviedli, bolo po záverečnej. Keď však opakovane klopal
na dvere, čašníčka dvere otvorila a muž ju s nožom v ruke zatlačil dnu a pýtal
peniaze. „Použitím násilia sa zmocnil 350-tich eur a z miesta ušiel,“ vysvetlil
okresný policajný riaditeľ Jaroslav Suvák.
Čašníčka však kričala a jej krik začul personál čerpacej stanice i ďalší ľudia,
ktorí boli v tom čase v predajni. Za páchateľom sa rozbehli, no zbadali nôž a
konali rozvážne. „V súvislosti s objasňovaním tohto prípadu chcem aj prostredníctvom novín poďakovať náhodným svedkov, ktorí poskytli informácie, na

Muž strávil dve noci v cele policajného zaistenia v Stropkove a pred
sudcu svidníckeho Okresného súdu ho policajti predviedli v uplynulý
utorok 4. februára
základe ktorých sa nám podarilo stotožniť motorové vozidlo. Osobitne chcem
vyzdvihnúť, že nechceli byť hrdinami a nezakročovali proti páchateľovi, ktorý
sa javil byť nebezpečný, keďže mal nôž. Utekali však za ním, prenasledovali
ho, no nastúpil do naštartovaného auta na druhej strane cesty a ušiel, no práve
svedkovia si zapísali evidenčné číslo auta, čo nám veľmi pomohlo,“ povedal
riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku Jaroslav Suvák. Aj bezpečnostné kamery mesta Svidník prispeli k tomu, že k doterajším
operatívno-pátracím informáciám získali policajti ďalšie poznatky.
Páchateľ podľa záznamov z kamier ušiel smerom na Poľsko. Hneď na druhý
deň, teda v nedeľu 2. februára sa ho však policajtom podarilo zadržať. Je ním
30-ročný muž z obce okresu Stropkov. „Vyšetrovateľ ho obvinil zo zločinu lúpeže a podal podnet na jeho väzobné stíhanie,“ konštatoval Jaroslav Suvák.
Muž strávil dve noci v cele policajného zaistenia v Stropkove a pred sudcu
svidníckeho Okresného súdu ho policajti predviedli v uplynulý utorok 4. februára pred druhou hodinou popoludní. S návrhom vyšetrovateľa sa sudca stotožnil
a zo súdu muž v sprievode polície smeroval rovno do väzby. Za uvedený skutok
obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov.
(ps)

Pozemok od Ministerstva vnútra zatiaľ mesto Svidník neodkúpilo
Dvojhektárový pozemok od Ministerstva vnútra SR, ktorý bol
pôvodne určený na výstavbu budovy Okresného riaditeľstva
Policajného zboru SR vo Svidníku, zatiaľ mesto neodkúpilo.
Potvrdila nám to primátorka Marcela Ivančová, keď sme zaujímali, na čo
chce predmetný pozemok za zhruba 12-tisíc eur mesto využiť. O tom, že
Ministerstvo vnútra SR akceptovalo žiadosť mesta o odkúpenie
predmetného pozemku, pritom primátorka informovala už vlani
na jednom zo zasadnutí svidníckeho mestského poslaneckého
zboru. Realita je však, ako sme už uviedli, taká, že mesto zatiaľ
pozemok stále neodkúpilo. „Mesto bolo požiadané o doplnenie
dokumentácie, momentálne čakáme na odpoveď z Ministerstva
financií SR. Účel použitia pozemku bude špecifikovaný v zmluve,“
vyhlásila primátorka Svidníka Marcela Ivančová, ktorá už skôr
prezentovala, že pozemok od Ministerstva vnútra SR bude použitý
na verejno-prospešný účel.
My sme chceli vedieť, čo to presne znamená a primátorka nás
odkázala na zákon s nasledovným vysvetlením, že „všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel“ definuje zákon o nadáciách „Verejnoprospešným účelom sa podľa zákona rozumie
najmä: a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, b)
realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
c) ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných
hodnôt, d) ochrana zdravia, e) ochrana práv detí a mládeže, f) rozvoj vedy, vzdelania, g) rozvoj telovýchovy, h) plnenie individuálne
určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb,
ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc
pri postihnutí živelnou pohromou,“ citovala zo zákona primátorka

Svidníka Marcela Ivančová. Na čo konkrétne chce mesto pozemok využiť,
však nešpecifikovala.
Dodajme, že predmetný pozemok, ktorý tak stále vlastní Ministerstvo vnútra
SR, sa nachádza po ľavej strane cesty v smere zo Svidníka na Bardejov za
kúpaliskom Aquaruthenia. Kedy ho mesto získa do svojho vlastníctva a na čo
ho v budúcnosti využije, si tak musíme počkať.
(ps)
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Kto a koľko peňazí dostane z regionálneho príspevku
na rozvoj okresu Svidník v tomto roku?
Akčný plán rozvoja okresu Svidník, ktorý vláda schválila v roku
2016, je naplnený. Teda aspoň čo sa čerpania naplánovaných
finančných prostriedkov z tzv. regionálneho príspevku týka.
Prednosta Okresného úradu vo Svidníku Jozef Baslár nám poskytol zoznam
schválených projektov, ktoré budú v tomto roku 2020 čerpať finančné príspevku
z už spomínaného tzv. regionálneho príspevku. Ak sa už nič nezmení, v rámci
5-ročného napĺňania Akčného plánu rozvoja okresu Svidník to budú posledné
projekty, ktoré budú podporené regionálnym príspevkom.
Svidgas, s.r.o. Trnava: Obnova a modernizácia prevádzky spoločnosti zateplením budovy - 18 400 €
JAMI-RM, s.r.o. Kračúnovce: Zvýšenie kvality ubytovacích služieb motela
výmenou strešných okien - 5 000 €
A Keramika Bardejov, s.r.o.: Zriadenie kancelárie pre interiérového dizajnéra
v meste Svidník, realizácia webovej stránky a nákup vybavenia - 10 000 €
Ilo Media, s.r.o. Svidník: Zvýšenie efektivity predaja karosárskych dielov a
doplnkov pre motorové vozidlá distribúciou produktov - 20 000 €
B&G interiér, s.r.o. Stročín: Modernizácia a zvýšenie energetickej efektívnosti stolárskej prevádzky - 20 000 €
STEMI Slovakia, s.r.o. Svidník: Rekonštrukcia a strojové vybavenie fitnescentra - 10 000 €
Martin Rusin Ranč Rómeo Stropkov: Nákup poľnohospodárskej techniky
na spracovanie krmiva pre živočíšnu výrobu - 9 000 €
LADES, s.r.o. Svidník: Rekonštrukcia výrobných a skladových priestorov
spoločnosti - 10 000 €
Oľga Paraničová CK EUROTOUR Svidník: Zriadenie nabíjacej stanice pre
elektromobily a dovybavenie požičovne elektrobicyklov - 10 000 €
Miroslav Blanár Nižný Orlík: Dodávka a montáž interiérových dverí v Hoteli
Šport - 8 000 €
Družstvo ROVNOSŤ Mestisko: Zvýšenie výnosnosti úrody nákupom poľnohospodárskej techniky - 9 000 €
Nadežda Labunová Svidník: Podpora novej potravinárskej výroby, modernizácia a rekonštrukcia výrobných priestorov - 10 000 €
Dalník, s.r.o. Krajná Poľana: Výmena okien a vonkajších dverí na turistickej
ubytovni Čertež - 10 000 €
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Svidník: Rozšírenie poskytovaných služieb v
reklamnej oblasti nákupom tlačiarenského stroja - 10 000 €
SHR Ing. Kožlej Štefan Kuková: Zlepšenie výroby krmovinovej základne pre
živočíšnu výrobu nákupom poľnohospodárskej techniky - 9 000 €
MM-JAMI, s.r.o. Giraltovce: Zvýšenie štandardu stravovacích služieb rekonštrukciou priestorov kuchyne - 9 000 €
H.K.K. mont, s.r.o. Svidník: Rozšírenie technologického vybavenia a zvýšenie konkurencieschopnosti stavebnej spoločnosti - 20 000 €

Ing. Vladislav Paľurik Svidník: Nákup poľnohospodárskej techniky za účelom
efektívnejšieho zberu krmovín - 9 000 €
Občianske združenie REGIÓNY PRE VŠETKÝCH: Skvalitnenie služieb v
oblasti cestovného ruchu prostredníctvom zriadenia informačnej kancelárie
- 4 000 €
Branislav Timan: Nákup materiálneho vybavenia pánskeho holičstva za
účelom poskytovania nových služieb - 5 000 €
Súkromná stredná odborná škola: Nákup strojového vybavenia pre Dielňa
- kovy pri škole, ktorá bude pôsobiť ako Regionálne centrum vzdelávania - 30
000 €
IVETABOZ, s.r.o. Svidník: Rekonštrukcia interiéru objektu cestovného
ruchu, inštalácia samostatných kúpeľní a vytvorenie nových ubytovacích
kapacít - 8 000 €
Ing. Jozef Capko CONCEPT Svidník: Rekonštrukcia výťahu v multifunkčnej
budove pre použitie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu - 5 000 €
JUKOD, s.r.o. Nižná Jedľová: Úprava komunikácií v priemyselnom parku
pri letisku Svidník - 20 000 €
Pavel Andrejko - SHR Svidník: Zefektívnenie činnosti prostredníctvom
zakúpenej poľnohospodárskej techniky - 10 000 €
Mesto Svidník: Spracovanie druhotných surovín na výrobu palivových
brikiet - 25 000 €
Peter Vasičko Valkovce: Nákup poľnohospodárskej techniky za účelom
zvýšenia efektivity rastlinnej výroby - 12 000 €
Lukáš Skirka Ladomirová: Nákup technológie do fitnescentra - 8 000 €
Tadrak, s.r.o. Bratislava: Nákup strojového vybavenia pre stavebnú prevádzku - 5 000 €
Jasmin Catering, s.r.o. Nižný Orlík: Výmena vzduchotechniky a drevených
pultov v priestoroch rusínskej reštaurácie - 8 000 €
RAD-POL, s.r.o. Ladomirová: Výstavba výrobnej haly (vypracovanie projektovej dokumentácie) - 4 000 €
Solarus, s.r.o. Svidník: Nákup a montáž plynovej kotolne v budove budúceho
hotela - 5 000 €
LEGNO TRADE, s.r.o. Giraltovce: Nákup technologického vybavenia prevádzky na spracovanie drevnej hmoty - 100 000 €
ALSES, s.r.o. Svidník: Nákup počítačovej a komunikačnej techniky pre
logistické oddelenie personálnej agentúry - 5 000 €
VERMEX, s.r.o. Svidník: Rozšírenie poskytovaných služieb nákupom veľkokapacitného stanu - 12 000 €
BELFARM, s.r.o. Belejovce: Zvýšenie efektivity vykonávaných prác nákupom
poľnohospodárskej techniky - 5 000 €
V priebehu roku ešte, samozrejme, môže dôjsť k zmenám, no toto je zoznam
projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku
na rok 2020 tak, ako ich schválila Rada rozvoja okresu Svidník.
(ps)

Čo bude s Centrom podpory regionálneho rozvoja? Čo má na starosti Ľuboš Čepan?
Akčný plán rozvoja okresu Svidník sa má naplniť v tomto roku.
Vláda SR ho schválila v roku 2016 na výjazdovom rokovaní
priamo vo Svidníku a prešiel niekoľkými zmenami.
Jeho koordináciu zabezpečovalo Centrum podpory regionálneho rozvoja
okresu Svidník, nezisková organizácia, ktorá sídli v priestoroch v Dome
kultúry.
Jeho riaditeľom, tretím v poradí, je Ladislav Hribik, pričom
v Centre malo byť celkovo päť zamestnancov. Aktuálny stav
podľa informácií od Ladislava Hribika je taký, že v centre vrátane neho pôsobí tri a pol zamestnanca a jedna je aktuálne
na rodičovskej dovolenke. Kým donedávna Centrum podpory
regionálneho rozvoja okresu Svidník zabezpečovalo koordináciu plnenia akčného plánu rozvoja okresu, momentálne je
skôr metodicko-poradenským centrom, keďže určité kompetencie postupne prešli na okresný úrad. Samotný Akčný
plán rozvoja okresu Svidník by mala priamo do regiónu prísť
vyhodnotiť vláda. Malo by sa tak stať niekedy v septembri a
vlastne celé plnenie akčného plánu vrátane činnosti Centra
podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník je finančne

kryté do konca tohto roka. Čo bude potom, zatiaľ nikto presne nevie, no kompetencie týkajúce sa regionálneho rozvoja postupne prechádzajú, ako sme už
uviedli, na okresné úrady, v tomto prípade na Okresný úrad vo Svidníku.
Mimochodom, práve na Okresnom úrade majú aj nových zamestnancov.
Jedným z nich je Ľuboš Čepan. Dlhoročný bývalý vedúci Odboru výstavby na
svidníckom Mestskom úrade podľa slov prednostu Okresného úradu Jozefa
Baslára nastúpil v rámci projektu a hoci nič nie je definitívne,
v jeho kompetencii by mal byť v budúcnosti práve regionálny
rozvoj okresu Svidník. „Celé je to, ako sa hovorí, na začiatku,
postupne by sa jeho pozícia mala transformovať tak, aby okresný úrad plnil isté úlohy súvisiace s regionálnym rozvojom. Je
to však problematika týkajúca sa zmien viacerých zákonov a
chce to ešte veľa rokovaní, zmien a postupne uvidíme, ako sa
to celé vyvinie,“ povedal Jozef Baslár.
Nuž a ešte jedna informácia týkajúca sa posilnenia personálnych kapacít svidníckeho Okresného úradu, ktorá síce nesúvisí
s Akčným plánom rozvoja okresu Svidník, no je nemenej dôležitá. Po asi piatich rokoch sa podarilo posilniť Odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií, kde k vedúcej a jednému
referentovi pribudla nová referentka.
(ps)
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Ako budú vyzerať protipovodňové opatrenia na rieke Ladomirka?
Pribudnú oddychové zóny či cyklochodník
Rieka Ladomirka vo Svidníku sa dočká úpravy a jej okolie
protipovodňovej ochrany. Kedy sa tak presne stane, však zatiaľ
nie je známe.

prístup k vode,“ vyhlásil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku
Mário Bocák a zdôraznil tak, že protipovodňové opatrenia neznemožnia
Svidníčanom prístup k rieke.
Protipovodňové opatrenia na rieke Ladomirka
sa však netýkajú len intravilánu, ale aj extravilánu
mesta, teda úpravy sú na rieke naplánované aj mimo
územia mesta Svidník. „V úseku od lávky pre peších
po cestný most na R4 dôjde k navýšeniu jestvujúcej
zemnej hrádze, zdravé vzrastlé stromy sa ponechajú,
naklonené, poškodené a choré stromy na pravom
brehu sa vyrúbu, taktiež sa vyrúbe krovie, pričom, ako
som už uviedol, na navýšenej hrádzi plánuje mesto
vybudovať cyklotrasu,“ podotkol Mário Bocák.
Projekt je teda jasný, no jeho realizácia zatiaľ presné
termíny určené nemá. Podľa slov hovorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku je projekt realizácie
prípravy protipovodňových opatrení v štádiu získavania povolení, posudkov a ostatných zákonných
procesov. Vodohospodári však predpokladajú, že
stavebné povolenie na stavbu budú mať ešte v tomto
roku. „Taktiež v tomto štádiu nie je možné ani určiť
presnú sumu za tento projekt. Tá bude známa, resp.
presná po verejnom obstarávaní na zhotoviteľa tejto
stavby. Prostriedky na tento projekt budú hradené z
európskych fondov,“ uzavrel hovorca Slovenského
vodohospodárskeho podniku Mário Bocák.
(ps)

Rieka Ladomirka vo Svidníku je upravená na základe projektovej dokumentácie z roku 1970. Vzhľadom k meniacim sa hydrologickým podmienkam je jej
súčasná úprava nepostačujúca. Hovorca Slovenského vodohospodárskeho
podniku Mário Bocák v rozhovore pre naše noviny povedal, že kvôli súčasnej
nepostačujúcej úprave Ladomirky je nevyhnutné pristúpiť k opatreniam, ktoré
zabránia vybrúseniu veľkých vôd pri tzv. 100 ročnej vode.
„Pripravovanú úpravu Ladomirky je možné rozčleniť na úpravu v intraviláne
mesta, to znamená úsek rieky od sútoku s riekou Ondava po lávku pre peších,
pričom dĺžka úseku je zhruba 1 300 metrov a úsek od lávky pre peších po
most na ceste R4, pričom dĺžka tohto úseku je zhruba 1 700 metrov. Celková
dĺžka úpravy je tak zhruba 3 000 metrov, teda tri kilometre,“ vysvetlil v našom
rozhovore hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Mário Bocák.
Úprava rieky Ladomirka v intraviláne mesta Svidník pozostáva hneď z viacerých krokov. Vyrúbu sa jestvujúce náletové dreviny, ktoré budú nahradene
výsadbou nových drevín vhodného druhového zloženia. „Rozšíri sa jestvujúca
kyneta, teda prehĺbená časť dna koryta rieky zo súčasnej šírky 13 až 15 metrov
na šírku 20 metrov. Úpravou dna dôjde k vybúraniu dvoch jestvujúcich stupňov
(nad mostom na Ulici Centrálnej a nad cestným mostom na Ulici Ľudovíta
Štúra a dôjde aj k zníženiu jestvujúcej nivelety bermy, teda myslenej čiary
ukazujúcej výškové pomery komunikácie a pásom medzi okrajom hlbokej časti
koryta toku a pätou brehu zloženého koryta alebo pätou svahu hrádze, a to
všetko na pravom brehu v úseku od zaústenia Ladomirky po lávku pre peších
a dôjde aj k zníženiu bermy na ľavom brehu v úseku od cestného mosta na
Ulici Centrálnej po lávku pre peších,“ ozrejmil nám navrhnuté riešenie úpravy
rieky Ladomirky Mário Bocák, podľa ktorého bude vybudovaná aj sťahovavá
kyneta, teda prehĺbená časť dna koryta rieky, ktorá bude sústreďovať malé
prietoky a bude mat charakter prirodzeného toku.
Zároveň v rámci protipovodňových opatrení, no v snahe vyjsť v ústrety
verejnosti je naplánované na pravom brehu navýšenie jestvujúcej hrádze a
zároveň aj vybudovanie cyklochodníka v úseku od mosta na Ulici Centrálnej
po lávku pre peších. „Po dohode s mestom bude pokračovať cyklotrasa ďalej
po navýšenej hrádzi popri rieke Ladomirka aj v extraviláne mesta, no túto časť
cyklochodníka vybuduje mesto. V rámci nášho projektu vybudujeme aj dve
oddychové zóny pre obyvateľov, na ktorých budú osadené miesta na oddych.
Oddychové zóny budú mať pozvoľný sklon a umožnia obyvateľom voľný
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Edward O´Toole maľuje na kožu z diviakov, muflónov a danielov
Edward O´Toole sa narodil v historickom meste Chestere pri
Liverpoole v Anglicku. Študoval kultúru a neskôr religionálne
štúdia na starej škole Isaaca Newtona, the King’s School.
Po štúdiu kulturológie ho jeho záujem o etnológiu na istý čas priviedol
do Švajčiarska, či Portugalska, kde
viedol kultúrne centrum. Neskôr pracoval ako dobrovoľník v izraelskom
Kibuci. Veľa cestoval, navštívil Ameriku, Austráliu, Severnú Afriku, dlhší
čas pôsobil v Izraeli, Portugalsku a
Švajčiarsku. Jeho hlavným záujmom
je písanie, umenie, tradičný spôsob
života, dobrodružstvo...
Ako hovorí sám autor - všetko neprebádané. Na Slovensku Edward ostal
kvôli životnej láske Renáte, ktorej
je venovaná aj táto výstava „FOR
RENATA“, s ktorou si vo Svidníku
založil rodinu.
Myšlienka návratu ho síce neopustila, ale za krajinu, kde chce spokojne
žiť a vychovávať svoje tri deti, si
vybral Slovensko. Život na Slovensku
považuje za pokojnejší, viac spätý s
prírodou i rodinnými hodnotami. Slovensko a kraj, v ktorom sa usadili, mu
vyhovuje aj kvôli písaniu, maľovaniu
aj fotografovaniu. Okrem písania kníh
prispieva aj do rôznych britských magazínov. Napísal aj knihu o Rusínoch,
ktorí ho zaujali svojimi tradíciami a
mytológiami.
***
Väčšinu času trávi v prírode
Edward O´Toole trávi väčšinu svojho
času v prírode, v okolí svojej chaty.
Rád a veľa maľuje olejom na plátno
a kožu. Už naši predkovia maľovali
na kožu a malo to pre nich duchovný

a spirituálny význam. Maľovaním na
kožu dáva zvieraťu šancu na nesmrteľnosť.
Samotné maľovanie je dlhý proces.
Kožu musí špeciálne ošetriť, aby sa
na ňu dalo maľovať. Je väčšinou
zjazvená a tým zobrazuje život týchto
majestátnych zvierat v boji o prežitie.
Keďže maľuje olejom, vrstvy farieb
nanáša postupne. Napríklad biela
farba, trvá mesiace kým vyschne.
Kompletizovanie olejomaľby je časovo náročné a preto má stále rozpracovaných viacero obrazov naraz.
***
V kraji Rusínov našiel
podstatu a zmysel bytia
Maľuje na kožu z diviakov, muflónov
a danielov. Edward O´Toole, britský
spisovateľ, ktorý na severovýchode
Slovenska, v kraji Rusínov našiel
podstatu a zmysel svojho bytia. Tu
nachádza inšpiráciu pre svoje úvahy
a tvorbu. Páči sa mu bezprostredná
spätosť s prírodou, precítenie plynutia
času a možnosť naložiť s ním podľa
svojich predstáv: venovať ho svojim
najbližším a tomu, čo má rád. Okrem
písania objavil ďalšiu polohu vyjadrenia - maľbu.
Tak ako v textoch mu vyhovujú žánre, v ktorých originálnym spôsobom
hľadá slobodu: sci-fi, fantasy, či úvahy
zvládnutia života bez civilizácie, aj vo
výtvarnom prejave rieši existenciálne
témy. Jednou polohou sú plátna s abstraktným motívom farebných štruk-

túr, na plátno nahodených
energickými ťahmi, členiac
ju do farebných rastrov.
***
Významnou témou
tvorby
je figúra ženy
Druhou významnou témou
jeho tvorby je figúra ženy.
Žena aktívna i meditujúca,
žena ako symbol a znak
nesúci posolstvo autorovej
výpovede. Venuje sa aj
súkromnému doučovaniu
angličtiny, medzi svoje záľuby zaradil aj fotografovanie. Už 8 rokov sa zapája
do celoslovenských súťaží
neprofesionálnej tvorby pre
výtvarníkov a fotografov Výtvarné spektrum a Amfo, kde
získava popredné ocenenia.

Podduklianske novinky

11 február 2020

Spravodajstvo

7

Edward O´Toole maľuje na kožu z diviakov, muflónov a danielov
„Rád fotím všade a všetko. Slovensko
je fotogenické a fascinujúce,“ dodáva
Edward.
***
Obrazy predal do viacerých krajín
Jeho obrazy boli predané do
viacerých krajín, vrátane Nemecka,
Malajzie, Ameriky a Veľkej Británie.
Precestoval a žil v mnohých krajinách, ale Slovensko nazýva svojím
domovom už posledných dvadsať
rokov. Svojou tvorbou sa vo Svidníku

zaradil medzi neveľkú ale aktívnu
komunitu výtvarníkov ÁRT-KLUBu,
ktorí spoločne zdieľajú proces výtvarnej tvorby v miestnom ateliéri, či
na plenérových výjazdoch a následne výsledky prezentujú domácemu
publiku v tomto regióne Slovenska a
Poľska. Jeho výstava „For Renata“ v
priestoroch POS vo Svidníku potrvá
do 23. februára 2020.
Katarína Grúsová,
POS vo Svidníku

Svidnícki mestskí poslanci sa chystajú rozdeliť dotácie z rozpočtu
Svidnícky mestský parlament bude rokovať prvýkrát v tomto
roku a o týždeň skôr, než bolo pôvodne plánované. Podľa poslancami schváleného plánu práce mestského zastupiteľstva
by sa mali zísť v prvom marcovom týždni, no napokon to bude,
ako sme už uviedli, o týždeň skôr.
Vyplýva to z informácií, ktoré nám poskytla PR manažérka mesta Svidník
Kristína Tchirová, ktorá nás informovala o programe zasadnutia Mestskej
rady vo Svidníku. Jej členovia sa zídu
na zasadnutí vo štvrtok 13. februára
o 12.30. Práve na tento deň zvolala
rokovanie mestskej rady primátorka
Svidníka Marcela Ivančová.
Členovia svidníckej Mestskej rady
majú okrem úvodných procedurálnych bodov v programe aj správu o
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník Ivana Sagana za
rok 2019, návrh 1. zmeny rozpočtu
mesta Svidník na tento rok, návrh
na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník a
návrh na rozdelenie dotácií na tento
rok v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Svidník č. 5/2019

o podmienkach prideľovania dotácií
z rozpočtu mesta Svidník.

Členovia Mestskej rady vo Svidníku
na svojom štvrtkovom rokovaní prerokujú aj návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Svidník č. 1/2020
o určení výšky dotácie na mzdy a
prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Svidník a takisto aj návrh na
uzatvorenie nájomných vzťahov v

nebytových priestoroch mesta Svidník. V programe rokovania svidníckej
Mestskej rady sú aj uznesenia schvaľujúce podanie žiadostí do projektov,
schválenie schválenie zakladacej
listiny Dobrovoľného hasičského
zboru mesta Svidník a takisto aj
informatívnu správu o kontrole vybavovania sťažností v roku 2019 v
podaní hlavného kontrolóra mesta
Svidník Ivana Sagana.
Ako nás informovala PR manažérka
mesta Svidník Kristína Tchirová, tento
program je ešte v pracovnej verzii,
úplná verzia mala byť k dispozícii v
pondelok 10. februára, teda v deň,
keď už bolo toto vydanie našich novín
v tlači. „Po zasadnutí mestskej rady
plánuje pani primátorka zvolať stretnutie všetkých poslancov na pondelok
17. februára, ktorého predmetom
bude práve zasadnutie Mestského
zastupiteľstva vo Svidníku a jeho
program. Na základe oboch rokovaní
sa bude pripravovať program MsZ,
ktoré sa uskutoční v stredu 26. februára,“ dodala Kristína Tchirová.
(ps)
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V okrese Svidník chorobnosť naberá na sile, v okrese Stropkov klesá
Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných
ochoreniach bola v uplynulom šiestom kalendárnom týždni v
okresoch Svidník a Stropkov podobná než týždeň predtým.
Informovali nás o tom z Oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku. V okrese Svidník bolo v uplynulom týždni,
čo sa chrípky týka, hlásených 467 akútnych respiračných ochorení (ARO),
čo predstavuje chorobnosť 1505,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov
hlásiacich v tomto týždni. Najvyššia chorobnosť v okrese Svidník bola u detí
vo vekovej skupine 6 až 14 rokov 4265,4/100 000 a 0 až 5 rokov 3468,2/100
000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k vzostupu chorobnosti o
20,98%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.
Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v štyroch základných školách,
konkrétne v Rovnom, Giraltovciach, Kukovej a v Kračúnovciach.
V susednom okrese Stropkov bolo v šiestom kalendárnom týždni hlásených
260 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť
1375,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 6 až 14 rokov 3622,8/100
000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu
chorobnosti o 10,52%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia
bola 105,8. Výchovno-vzdelávací proces v školách v okrese Stropkov nebol
prerušený.
(ps, foto: ilustračný záber)

Ak máte chrípku, navštívte lekára hneď, inak nemocenské nedostanete:
PN sa nedá uznať spätne

Bez toho, aby lekár uznal ich práceneschopnosť a vystavil im k tomu
doklad, nie je možné priznať a vyplácať dávku nemocenské. Sociálna poisťovňa nemôže dávku priznať spätne, ale iba odo dňa, odkedy ju na tlačive o
práceneschopnosti vyznačí lekár. Príslušný ošetrujúci lekár môže v prípade
chrípkového ochorenia uznať človeka za dočasne práceneschopného spätne
najviac tri kalendárne dni, ale aj to iba na základe lekárskeho nálezu lekárskej
služby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej služby.
Platí pritom, že od prvého dňa vystavenia péenky vypláca dávku Sociálna
poisťovňa len samostatne zárobkovo činným osobám, dobrovoľne nemocensky poisteným osobám a osobám, ktoré si ju uplatňujú v ochrannej lehote.
Zamestnancom dávku nemocenské vypláca prvých 10 dní vždy zamestnávateľ, ktorému treba tlačivo o práceneschopnosti doručiť. Sociálna poisťovňa

Ošetrovné aj na zdravé dieťa
Ak sú v škole vyhlásené chrípkové prázdniny, nárok na ošetrovné si rodič môže uplatniť aj na zdravé dieťa.
Podmienkou však je uzatvorenie
školy alebo predškolského zariadenia
na základe rozhodnutia príslušných
orgánov (napr. rozhodnutím zriaďovateľa na podnet regionálneho
úradu verejného zdravotníctva alebo
riaditeľa školy z organizačných a
prevádzkových dôvodov).
To znamená, že ak príslušný orgán
uzavrie školu alebo škôlku z dôvodu
vysokého počtu chorých detí, teda
nariadi chrípkové prázdniny, nárok
na ošetrovné vznikne.
Sociálna poisťovňa pripomína, že
to platí len do desiateho roku veku

dieťaťa. Pri zdravom dieťati je teda
nárok na ošetrovné podmienený vekom dieťaťa, pri nároku na ošetrovné
z dôvodu choroby dieťaťa vekové
obmedzenie nie je.
Lekár - pediater vystaví rovnako,
ako v prípade choroby, Žiadosť o
ošetrovné, kde vyznačí, že ide o
nariadenie karanténneho opatrenia.
Nárok na ošetrovné trvá najviac 10
kalendárnych dní, samotná potreba ošetrovania (už bez nároku na
dávku ošetrovné) však môže trvať
aj dlhšie.
(sp)

inzercia

Sociálna poisťovňa v súvislosti s chrípkovým obdobím upozorňuje poistencov, aby v prípade ochorenia čo najskôr navštívili svojho ošetrujúceho lekára, resp. lekársku pohotovostnú
službu.

vypláca zamestnancom dávku až od 11. dňa ich práceneschopnosti.
V tomto roku dosahuje najvyššia hranica dávky nemocenské pri 30-dňovom
kalendárnom mesiaci 1 099,10 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci
to je 1 135,70 eura. Maximálna výška nemocenského na deň v roku 2020
predstavuje 36,63456500 eura.
(sp)
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Svidnícky Kaufland otvoria vo štvrtok
13. februára o siedmej ráno - čo v ňom nájdeme?
Je to oficiálne a našich čitateľov sme už o tom ako prví podrobne
informovali pred týždňom. Predajňu Kaufland vo Svidníku otvoria
vo štvrtok 13. januára o 7.00 hod. ráno.
súťaže pre deti a maskoti z ich obľúbených rozprávok. V piatok, 14.
februára, čaká na Svidníčanov od
16:00 do 18:00 hod. Varenie s Gizkou
Oňovou.
Prvá predajňa v meste so sebou
tradične prináša aj dobrý skutok. Od
13. do 15. februára 2020, čiže počas
prvých troch dní od jej otvorenia,
prispeje Kaufland za každý nákup

vykurovací olej, plyn alebo drevo
takmer výlučne odpadové teplo z
chladiacich regálov.
Vo svidníckom Kauflande, ktorý za
účasti pozvaných hostí slávnostne
otvoria už deň pred otvorením verejnosti, našlo prácu viac ako 50 ľudí
a pri Kauflande vzniklo 250 nových
parkovacích miest, ktoré majú slúžiť
aj pacientom svidníckej nemocnice.
„Vedenie mesta Svidník vníma ako
dôležitý benefit výstavby nového
obchodného domu vo Svidníku
zvýšenie zamestnanosti v regióne.
Vzhľadom na nezamestnanosť
11 % sú desiatky nových miest
výbornou správou a mnohým
ľuďom, ktorí zamestnanie reálne
hľadali sa s príchodom investora
pozitívne zmení životná situácia,“
zareagovala PR manažérka mesta
Svidník Kristína Tchirová a ďalším
a dôležitým benefitom je podľa nej
vznik parkovacích miest a zlepšenie
miestnych komunikácií a chodníkov
v blízkosti obchodného domu. „V
neposlednom rade je to zlepšenie
služieb pre obyvateľov mesta a
regiónu,“ dodala Kristína Tchirová.
(ps, foto: Kaufland)

v hodnote minimálne 20 € sumou 1
€ Centru voľného času vo Svidníku.
Centrum celoročne zabezpečuje
výchovno-vzdelávaciu činnosť vedením záujmových krúžkov, organizáciou olympiád, športových súťaží,
výletov, táborov a iných aktivít pre
deti a mládež. „Darované finančné prostriedky využijeme okrem
nákupu športových potrieb a
materiálov pre krúžkovú činnosť
aj na nákup edukačných, didak-

inzercia

Svidnícky Kaufland je postavený
podľa najnovšieho konceptu. Otvorený vzhľad, takzvaný open mall, zodpovedá tomu, čo nakupujúci v tejto
rýchlej dobe potrebujú. Zákazníkov
víta otvorený priestor s farebne odlíšenými oddeleniami a piktogramami,
vďaka ktorým sa môžu podľa potrieb
na predajni rýchlo orientovať. Nájdu
tu i obslužné pulty s čerstvými mäsom, mäsovými výrobkami či syrmi.
Pre tých uponáhľanejších je hneď
pri vstupe pripravený regál rýchleho
občerstvenia.
Okrem čerstvého tovaru Kaufland
ponúka svojim zákazníkom široký sortiment potravinových a nepotravinových privátnych značiek, značkových
produktov a výrobkov slovenského
pôvodu za výhodne ceny.
Na svoje si tu prídu aj vegáni a vegetariáni či zákazníci, ktorých trápia
problémy s intoleranciou gluténu
alebo laktózy. Kaufland vo Svidníku
prináša zákazníkom aj ďalšie výhody.
Okrem pokladní s obsluhou tu môžu
nájsť aj tie samoobslužné. V priestore
za nimi majú k dispozícii lekáreň,
predajcu tabakových výrobkov a
predajcu lahôdok.
„Nová svidnícka predajňa je už 69.
prevádzkou Kauflandu na Slovensku. Veríme, že si ju Svidníčania
obľúbia a s jednoduchosťou nakúpia všetko potrebné na jednom
mieste,“ uviedla Lucia Langová,
hovorkyňa spoločnosti Kaufland.
Slávnostné otvorenie sprevádza
atraktívny dvojdňový program. Vo
štvrtok, 13. februára, sú to rôzne

tických a rozvojových pomôcok
pre naše Mama centrum. Aj vďaka
Kauflandu tak vytvoríme príjemné
miesto pre pravidelné stretávanie
a konzultácie mamičiek s deťmi do
5 rokov,“ uviedol Jozef Dirga, riaditeľ
CVČ vo Svidníku.
Ako je pri predajniach spoločnosti
Kaufland zvykom, aj tá svidnícka
využíva systém rekuperácie, ktorý výrazne šetrí spotrebu energie, a tak aj
prírodné zdroje. V praxi to znamená,
že na vykurovanie svojich prevádzok
využíva Kaufland namiesto palív ako

inzercia
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Umenie, ktoré sa dá aj zjesť - Carving fruit
Začiatkom roka sa Spojená škola vo Svidníku zapojila do
medzinárodného poľsko-slovenského projektu Interreg „Zvyšovanie kvality odborného a profesijného vzdelávania,“ ktorý je
pokračovaním a ďalším rozširovaním cezhraničnej spolupráce
Powiatu Jasielskeho so slovenskými partnermi.
Spomínaný projekt pozostáva z niekoľkých aktivít a jednou z nich bol aj
kurz Carving fruitu - dekoratívne vyrezávanie do ovocia a zeleniny, ktorý sa
uskutočnil na našej škole v dňoch 27. až 30. januára 2020. Kurzu sa zúčastnilo celkom 30 vybraných žiakov, z toho 15 žiakov bolo z Poľskej republiky
zo Zespól Szkól nr.3 v Jasle.
Žiaci pod odborným vedením lektora z Poľska sa v úvode oboznámili s
históriou Carving fruitu a postupne sa zaúčali základom a technike tohto
umenia. Carving fruit je veľmi náročné umenie, ktoré si vyžaduje trpezlivosť,
nápaditosť a kreativitu. Používajú sa pri tom špeciálne nože, dlátka a iné
pomôcky. Častokrát sa stáva, že dielo sa nevydarí podľa našich predstáv a
vtedy putuje do koša, v lepšom prípade do „bruška“- veď vitamíny nám iba
prospievajú.
Takto skončilo aj niekoľko výrobkov od našich žiakov. Tí šikovnejší a zručnejší pomáhali menej zručným, a tak na konci kurzu mohol každý prezentovať
vlastnú prácu a získať medzinárodný certifikát Carving fruit. Veríme, že všetci
účastníci kurzu budú pokračovať a zdokonaľovať sa v práci a takto vytvárať
umelecké diela zo zeleniny a ovocia.
Helena Čepanová

Carving fruit je veľmi náročné umenie, ktoré si vyžaduje trpezlivosť,
nápaditosť a kreativitu

Nezabudnite požiadať zamestnávateľa o zúčtovanie dane
Zamestnanec, ktorý mal v roku 2019 zdaniteľné príjmy len zo
závislej činnosti, môže najneskôr do 17. februára 2020 písomne
požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Nebude tak potom
musieť sám podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej
osoby typ A v termíne do 31.3.2020, ak jeho zdaniteľné príjmy
za rok 2019 presiahli sumu 1 968,68 eur.
Zamestnancom, ktorí mali v roku 2019 len príjem zo závislej činnosti plynúci zo zdrojov na území SR, t.j. zo zamestnania alebo z dohody, a nemajú
povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, nakoľko
nemali žiadny iný zdaniteľný príjem (napríklad z prenájmu bytu, výhry alebo
podnikania), môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie. Musia o to ale v
stanovenej lehote požiadať na predpísanom tlačive.
Ak mal zamestnanec viac zamestnávateľov, o vykonanie ročného zúčtovania
písomne požiada posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka
a daňový bonus. Do úhrnu príjmov tento
zamestnávateľ započíta aj sumy z potvrdení o príjmoch od všetkých ostatných
zamestnávateľov, ktoré mu musí zamestnanec do 17.2.2020 predložiť.
Ak zamestnanec požiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vykonanie
ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne potrebné doklady
na vykonanie ročného zúčtovania, je povinný podať daňové priznanie podľa
zákona o dani z príjmov, a to za predpokladu, že za zdaňovacie obdobie 2019
dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 1 968,68 eur.
Ak zamestnanec v zdaňovacom období neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, môže
požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek zo svojich bývalých
zamestnávateľov a tento zamestnávateľ na ne prihliadne dodatočne pri ročnom
zúčtovaní, ak zamestnanec preukáže, že na uplatnenie nezdaniteľnej časti
základu dane na daňovníka a na daňový bonus mal nárok.
Ak mal zamestnanec viac zamestnávateľov, predloží potvrdenia o príjmoch
od všetkých ostatných zamestnávateľov spoločne so žiadosťou.

Praktické príklady:
- ak zamestnanec a zároveň samostatne zárobkovo činná osoba nedosiahol
v roku 2019 príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, môže požiadať
zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za podmienky, že z inej
samostatnej zárobkovej činnosti nevykazuje daňovú stratu;
ak zamestnanec nemôže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania z dôvodu
zániku zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, bez právneho nástupcu, je
povinný podať daňové priznanie;
- ak zamestnanec stratil prácu a bude evidovaný na úrade práce, ročné zúčtovanie môže tomuto zamestnancovi za zákonom stanovených podmienok
vykonať bývalý zamestnávateľ.
Ročné zúčtovanie a výpočet dane za rok 2019 vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31.03.2020. Ak zamestnanec nepožiada zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania, zamestnávateľ,
ktorý je platiteľom dane, je povinný
za obdobie, za ktoré zamestnancovi
vyplácal zdaniteľný príjem zo závislej
činnosti, vystaviť a doručiť v zákonom stanovenej lehote potvrdenie o
zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby
zo závislej činnosti a ďalších údajoch
podľa zákona o dani z príjmov. Termín
na doručenie potvrdenia zamestnancovi
je do 10.3.2020.
Zamestnanec, ktorý žiada o vykonanie
ročného zúčtovania iného zamestnávateľa, môže ostatných zamestnávateľov,
u ktorých pracoval, požiadať najneskôr
do 5.2.2020 o vystavenie potvrdenia o
zdaniteľných príjmoch, pričom títo zamestnávatelia sú povinní vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch do 10.2.2020.
Zamestnanci, ktorí majú záujem poukázať podiel zaplatenej dane do výšky
2%, prípadne 3% nimi určenému prijímateľovi, môžu prostredníctvom žiadosti
o vykonanie ročného zúčtovania požiadať zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o
poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby. Toto
potvrdenie je totiž povinnou prílohou vyhlásenia. Termín na vystavenie tohto
potvrdenia je stanovený na 15.4.2020.
Ďalšie informácie k príjmom zo závislej činnosti sú dostupné na portáli
finančnej správy.
(fs)
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Čo premieta Kino Dukla
Chlap na striedačku
Piatok 14. februára o 19. hodine

Réžia: Petr Zahrádka • Hrajú: Jiří Langmajer, Ivana Chýlková, Iva Janžurová,
Lucie Žáčková
Pätnásť rokov vydatá Zuzana jedného
dňa zistí, že jej manžel Jiří má už dlhšiu
dobu pomer s inou ženou. Zuzana neváha,
rozhodne sa svoju sokyňu Lenku navštíviť
a dať jej netradičný návrh. Jej plán je priam
škandalózny. Navrhne jej, aby si starostlivosť o Jirku rozdelili a urobili tak z neho
chlapa na striedačku. Lenka po prvotnom
šoku súhlasí a obe ženy predstavia tento
nový spôsob života Jirkovi. Teda skôr
ho postavia pred hotovú vec. Čo sa zdá
všetkým zo začiatku ako perfektný plán,
kedy je Jirka jeden týždeň s manželkou,
druhý týždeň s milenkou, sa nakoniec
môže stať pre všetkých nočnou morou.
Rok výroby: 2020, Česká republika, komédia, 90 minút, vstupné: 5 eur

1917
Sobota 15. februára o 19. hodine

ICH NAJVÄČŠÍM NEPRIATEĽOM JE ČAS.
Réžia: Sam Mendes • Hrajú: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Colin
Firth, Benedict Cumberbatch, Mark Strong,
Andrew Scott, Richard Madden, Daniel Mays,
Adrian Scarborough, Nabhaan Rizwan, Jamie
Parker, Tommy French
Schofield a Blake, dvaja mladí vojaci britskej
armády sú počas bojov v Prvej svetovej vojne vyslaní na takmer nemožnú misiu. Musia
prekročiť frontovú líniu, preniknúť hlboko do
nepriateľského územia a doručiť veliteľovi
vyslanej jednotky dôležitú správu, ktorá môže
zachrániť život 1.600 spolubojovníkov - vrátane Blakevho brata.
Rok výroby: 2019, USA, Veľká Británia,
vojnový, historický, dráma, slovenské
titulky, vstupné: 5 eur

inzercia

SPOMIENKA
Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci, bolieť neprestáva.
15. februára 2020 uplynie 15 rokov,
od náhleho odchodu manžela,
otca a brata
Slavomíra BIROŠA zo Svidníka
S láskou a úctou spomínajú a za tichú
spomienku ďakujú
manželka Tatiana, dcéra Katarína s rodinou,
syn s Jakub s manželkou a dcéra Bibiana s
priateľom
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KTO DAROVAL KRV?
V stredu 5. februára 2020 prišlo na Hematologicko-transfúzne
oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 29 bezpríspevkových
darcov:
Vladislav Keselica (46), Valér Fedák (43), Igor Keselica (11),
Milan Ferenc (54), Slavomír Kundrát (77), Peter Kopča (59),
Róbert Franko (31), Marta Gajdošová (11), Ladislav Gajdoš (53), Jaroslav
Teraz (14), Viliam Jachymovič (6), Jaroslav Remeta (77), Martin Sakara (2),
Klaudia Krempaská (3), Martina Zelizňaková (6), Kamila Jackaninová (4),
Peter Sekeľ (17), Dominik Sekeľ (8), Ján Franko (48), Róbert Potoma (28),
Marek Jesenský (25), Ľuboš Kosár (33), Michal Kimák (7), Peter Homoľ (41),
Ivana Kašperanová (7), Patrik Ščerba (15), Kevin Kurej (10), Dávid Kurej (2),
Katarína Keselicová (11).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku

Navždy nás opustili
Miloslava Vaňugová (1946, Svidník), Ján Pavluš (1947, Svidník), Andrej
Lehocký (1936, Stropkov), Anna Piskoríková (1955, Stropkov), Mária Ivančová
(1936, Šarišský Štiavnik), Ivan Choma (1930, Roškovce), Mária Šoltysová
(1941, Stropkov), Štefan Kekeľ (1948, Veľkrop), Mária Mruzová (1936, Stropkov), Ján Hlivjak (1927, Mlynárovce), Alžbeta Apjarová (1943, Prešov), Maroš
Dičko (1998, Dubová), Ján Zuzčin (1952, Stropkov), Mária Hlivjaková (1933,
Mlynárovce), Helena Čabalová (1929, Brusnica), Dušan Sivák (1977, Svidník), Mária Zásadová (1937, Stročín), Milan Tkáč (1948, Mestisko), Božena
Černigová (1952, Turany nad Ondavou), Ján Hajduk (1936, Mlynárovce),
Michal Dudiňak (1924, Korunková), Drahomíra Maťašová (1937, Stropkov
- Bokša), Mária Šamková (1948, Svidník), Juraj Cimbala (1933, Stropkov),
Michal Matkobiš (1933, Rakovčík), Anna Nováková (1937, Stropkov), Peter
Humeník (1933, Krajná Porúbka), Anna Bačová (1937, Svidník).

Pozývame na hudobnú skupinu Ščamba - v nedeľu 16. februára o 17.00
hod. Do Domu kultúry. Vstupné: 12 €, predpredaj v Klientskom centre MsÚ,
alebo na www.kinokultura.svidnik.sk
Hudobná skupina ŠČAMBA z
Východu Slovenska ponúka veselý
koncert plný svojich najväčších
hitov: Dedina, Na mne nikto nemá,
Kameň... a veľa ďalších, ktoré prestriedajú hovorené vstupy humorného slova. Skupina počas svojej
dvadsaťročnej existencie je známa
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, na svojom konte má vydaných päť
CD nosičov. Súčasťou ich vystúpení
je už tretí rok dievčenská skupina
ČEREŠENKY.

Infoservis
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Národný týždeň manželstva v inštitúciách PSK
STRNADOVI
12. februára
o 19. hodine
v priestoroch POS
vo Svidníku
O filme:
Počas 35 rokov spoločného
života jedného páru sa odohrá
mnoho: od chvíľ absolútneho
porozumenia až po dramatické prepady. Väčšinu času
však partneri riešia všetkým
dobre známe bežné starosti
a radosti spojené s výchovou
detí, chodom domácnosti
alebo napríklad podnikaním.
A presne taký život žijú aj
majitelia predajne s nábytkom
Ivana a Václav Strnadoví,
ktorých režisérka Helena
Třeštíková v rámci projektu Manželské etudy sleduje so svojou kamerou
už od roku 1980. Jej nový celovečerný dokumentárny film o Strnadovcoch
na televízne filmy tohoto cyklu nadväzuje, predovšetkým ale ukazuje ďalšie
prekvapivé zvraty, ktoré život manželom a ich deťom priniesol.
Réžia: Štěpán Altrichter, žáner: dokument, Česko, 2017, far., 102 min.,
MP: 7+, vstup: 3€ / s preukazom FK: 2 €
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V superfinále Slovenského pohára Svidníčania na pohár nedočiahli
TJ SLÁVIA SVIDNÍK - VK OSMOS PRIEVIDZA 0:3 (-17, -23, -21)
Ani tretiu účasť v superfinále Slovenského pohára mužov nepremenili
volejbalisti TJ Slávia Svidník vo víťazstvo.
V uplynulú nedeľu večer o superpohár bojovali najprv ženy a po nich muži.
Krátko pred ôsmou večer bolo o všetkom rozhodnuté. Volejbalisti VK OSMOS Prievidza po dvoch rokoch a po druhý raz v klubovej histórii triumfovali
v Slovenskom pohári. Zverenci Rostislava Chudíka vo večernom zápase
nedeľňajšieho Superfinále SP v Eurovia Aréne v Bratislave zvíťazili 3:0 (17,
23, 21) nad tímom TJ Slávia Svidník a ako prvý mužský zástupca získali novú
Trofej Štefana Pipu.
Prievidžania zopakovali finálový triumf z roku 2018, vtedy na domácom
záverečnom turnaji SP v súboji o zlato rovnako zdolali Svidníčanov v troch
setoch. Slávia Svidník neuspela ani v treťom pohárovom finále (ani 2012) a
naďalej čaká na prvú veľkú trofej do klubovej vitríny. V tejto sezóne sa tieto
družstvá stretli piatykrát, Prievidza zvíťazila po štvrtý raz v sérii.
„Kohúti,“ ako Prievidžanom prezývajú, obhajcovia extraligového titulu, vleteli
do finále ako víchor a v prvom sete viedli aj o desať bodov (20:10), napokon
zvíťazil o osem. Druhá časť bola vyrovnaná do polovice setu, zlepšenou hrou v
druhej polovici sa Prievidza dostala k siedmim setbalom (24:17), ale napokon
z toho bola dráma - Svidník pri podaní striedajúceho Šellonga znížil na 23:24,
ale „kohúti“ to na poslednú chvíľu stihli a viedli 2:0. Svidníčania bojovali aj v
treťom sete, ale Prievidza aj vďaka výborným blokom ušla štyrmi bodmi za
sebou na 19:15 a v závere si ustrážila triumf.
Zostava Svidníka: J. Hriňák, Tatarenko, Macko, Pietrzak, Fedorenko, Matušovský, libero S. Paňko (R. Vitko, Šellong). Tréner: P. Tholt.

Pripomeňme, že
svidníckych volejbalistov do Bratislavy
sprevádzali aj fanúšikovia, ktorí ich
vo veľkom povzbudzovali, no dôvod
na radosť napokon
nemali. Medzi fanúšikmi v hľadisku bola
aj svidnícka primá-

torka Marcela
Ivančová, ktorá
počas záverečného ceremoniáli odovzdávala svidníckym
volejbalistom
strieborné medaily.
(pn, svf)
Reprofoto:
RTVS

POZVÁNKA na Valentínske „free“ lezenie
Občianske združenie ROKA pozýva malých aj
veľkých na lezeckú stenu Kamiň do priestorov
klubu Holičstvo vo Svidníku v sobotu 15. februára
od 16.00 do 20.00 hodiny.
Príďte si zaliezť a otestovať svoje lezecké schopnosti. Deti si budú môcť vyskúšať lezenie na lane
s inštruktorom. Prineste si so sebou ľahkú športovú
obuv a chuť zabaviť sa. Vstup je zadarmo.
OZ ROKA

Mladšie žiačky doma nezaváhali
Stretnutia 2. kola zo siedmych
finálovej časti v 6-kovom volejbale
mladších žiačok sa hrali v uplynulú
sobotu v telocvični ZŠ Komenského
vo Svidník. Stropkov a Spišská Nová
Ves mali voľno. V domácom prostredí,
za búrlivej diváckej kulisy dievčatá
ŠK Komenského v
prvých dvoch zápasoch s Vranovom nad
Topľou a Lendakom
excelovali a jednoznačne vyhrali 2:0
a 2:0. Víťazstvo si
napokon vybojovali
aj v treťom zápase,
kde zdolali tím Elba
Prešov 2:1, ktorá vo
svojom poslednom
zápase podala zlepšený výkon a bola
nám veľmi vyrovnaným súperom.
Po dvoch kolách
máme zatiaľ na konte

5 výhier a len jednu prehru s favoritom
súťaže Stropkovom.
Výsledky: Vranov nad Topľou Svidník 0:2(-14, -16), Svidník - Lendak 2:0 (9, 14), Svidník - Prešov 2:1
(23, -20, 8)
Zostava ŠK Komenského Svid-

ník: Gulová, Rodáková, Vooková,
Keselicová, Siváková, Vaškaninová,
Paligová, Sadivová, Klimová, Bilá,
trénerka Haľková.
V ďalších dvoch kolách majú naše
dievčatá pauzu, najbližšie nastúpia až
v 5. kole v Lendaku 28. marca. (gh)

ONDAVSKÝ OBLASTNÝ
STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ
SVIDNÍK
vypisuje
MAJSTROVSTVÁ ONDAVSKÉHO
OBLASTNÉHO ZVÄZU
v kategóriách najmladší žiaci,
mladší žiaci, starší žiaci a dorast
pre rok 2020
Usporiadateľ: OOSTZ Svidník v
spolupráci s ŠŠK Centrál Svidník a
Spojenou školou Svidník. Termín:
16.2.2020 (nedeľa). Miesto: Telocvičňa Spojená škola Svidník. Kontakt
pre prihlášky: Miroslav Kurečko,
Karpatská 743/4, Svidník, 089 01,
mobil: 0905 977 842, e-mail: miroslav.
kurecko@gmail.com. Predpis: Hrá
sa podľa pravidiel stolného tenisu
, podľa SP stolného tenisu a podľa
ustanovení tohto rozpisu. Súťažné
disciplíny: dvojhra. Systém súťaže: 1. stupeň dvojhra - skupiny, 2.
stupeň dvojhra - vylučovací. Zápasy
sa hrajú na tri víťazné sety z piatich.
Účastníci: stolní tenisti registrovaní
v stolnotenisových oddieloch, ktoré
spadajú do oblasti riadenej OOSTZ
a neregistrovaní, ktorí majú trvalý
pobyt v okresoch Svidník a Stropkov.
Časový rozpis: od 8.30 do 10.00
hod.: najmladší žiaci narodení 2009
a mladší, od 10.00 do 12.00 hod.:
mladší žiaci narodení 2007 a mladší,
od 12.00 do 14.00 hod.: starší žiaci
narodení 2005 a mladší, od 14.00 do
16.00 hod.: dorast - narodení 2002
a mladší. Prezentácia pre jednotlivé
kategórie je polhodiny pred začiatkom
súťaže. Titul a ceny: Víťazi jednotlivých disciplín získajú titul „Majster
OOSTZ na rok 2020.“ Prví štyria v
každej disciplíne dostanú diplom a
pohár.
(ku)
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Svidník získal peniaze na projektovú dokumentáciu cyklochodníkov
Mesto Svidník môže dať vyhotoviť projektovú dokumentáciu
cyklistického chodníka. Získalo na to finančné prostriedky od
Ministerstva dopravy a výstavby.
Zámerom svidníckej samosprávy je vytvoriť tri nové cyklotrasy a nový
cyklomost, ktorý spojí v sútoku rieky Ondava pravobrežnú a ľavobrežnú
časť trasy. Z celkového rozpočtu na projektovú dokumentáciu vo výške 30
400 eur získalo mesto 28 800 eur z
už spomínanej dotácie Ministerstva
dopravy a výstavby.
Ako informovala PR manažérka mesta
Svidníka Kristína Tchirová, vo víziách je
cyklistický chodník s dĺžkou 2 586,42 m
s asfaltovým povrchom na betónovom
podklade, ktorý prepojí sever, juh a
západ mesta a umožní ekologické presúvanie sa cez mesto i do okolia. Podielom mesta na projektovej dokumentácii
je 5% z celkových nákladov, teda rovných 1 600 eur. Primátorka Svidníka
Marcela Ivančová vyzdvihla, že výstavba cyklochodníka bude výborným prínosom pre rozvoj vnútromestskej cyklistickej dopravy, prímestskej rekreácie

a cestovného ruchu. Teší ma, že rokovania s Vodohospodárskym podnikom
Košice prinieslo záujem pracovať aj na vybudovaní cyklochodníka pozdĺž rieky
Ladomirka, ktorý je už teraz obľúbenou rekreačnou zónou.“
Plánovaná cyklistická komunikácia v troch trasách má charakter všeobecnej
infraštruktúry, bude bezplatná, verejne využívaná a prístupná pre všetkých
bez obmedzení. Má spojiť voľnočasový areál mesta na Festivalovej ulici,
v ktorom sa nachádza futbalové ihrisko, amfiteáter, skanzen a lesopark s
existujúcou a plánovanou zástavbou
na pravom brehu Ondavy aj s vybavenosťou a podnikateľskými areálmi na
Bardejovskej ulici. Súčasťou projektu
bude cyklolávka, ktorá je plánovaná o
dĺžke 50,4 m bude oceľová, závesná
na jednom pilieri a prepojí trasu na
sútoku rieky Ondavy.
Mesto však zatiaľ má k dispozícii
iba financie na projektovú dokumentáciu. Odkiaľ a kedy sa mu podarí získať
financie na samotnú výstavbu a kedy sa Svidníčania skutočne dočkajú cyklochodníkov, si momentálne netrúfa odhadnúť nikto.
(ps, kt)

Zimný triatlon ROKA opäť v skvelej atmosfére
Zimný triatlon ROKA má
úspešne za sebou 4. ročník
amatérskeho triatlonu, ktorý
sa v skvelej atmosfére konal 1.
februára v obci Medvedie. Na
štart sa postavilo 30 pretekárov
v mužskej a ženskej kategórii,
v kategórii okres a v štafetách,
a s bojovným nasadením všetci
absolvovali beh 4 km, bicykel 7
km a beh na lyžiach 5 km.
Absolútnym víťazom pretekov sa
stal štafetový tím z Bardejova Bike
klub lipa s najlepším časom 1:03:55
hod.
Teší nás záujem športovcov z celého východného Slovenska a najmä
účastníkov zo svidníckeho okresu.
Aj týmto chceme vyzvať a povzbudiť
miestnych nadšencov zimného špor-

tovania, aby si nenechali ujsť budúci
ročník zimného triatlonu a prišli zažiť
atmosféru zábavy a sebaprekonávania sa.
Občianske združenie ROKA ďakuje
za podporu všetkým účastníkom,
sponzorom i dobrovoľníkom, ktorí
mali zásluhu na tom, že podujatie bolo
opäť na vysokej úrovni. Ďakujeme
spoločnosti Locktel ltd, ktorá obliekla
realizačný tím do krásnych športových búnd a venovala ich každému
víťazovi vo všetkých kategóriách.
Ďakujeme za finančnú podporu a
za krásne ceny Locktel ltd, Yerbamate
Slavo Bachura, P.B. servis Pavol Bilý,
LOKAL Erik Ducár, Cyklosport Tripex
Peter Lažo, Zajo, Aquaruthenia, Fitt
centrum, Erik Gajdoš Zámočníctvo,
Nartech, MojeMixy, Jaroslav Matkobiš
a Mesto Svidník.
Športu zdar a dovidenia o rok.
OZ ROKA

V rámci okresu Svidník vyhral Michal Hajduk (v strede)
pred Tomášom Vinjarom (vľavo) a Ľubomírom Vargom

Medziokresná súťaž družstiev
V 15. kole sa viac darilo domácim družstvám, ktoré zvíťazili v
troch stretnutiach. Hostia sa tešili dvakrát.
Výsledky 15. kola:
Staškovce Centrál Svidník D 12:6
B.: E. Kočiš 4.5, R. Maliňák 3.5, D.
Maliňak 2.5, M. Hrušč st. 1.5 - M. Mikuš 3, S. Mindoš 2, V. Vasilenko 1.
Vyšný Hrabovec STMK Stropkov C 4:14
B.: R. Kapa 2.5, V. Medvec 1.5 - V.
Mihok 4.5, J. Pašeň 3.5, M. Grešlik 2,
M. Harmada 2, O. Mulik 2.
Brusnica A Lužany D 11:7
B.: Ľ. Antoš 4.5, J. Štefanišin 3.5, J.
Antoš 2.5, D. Bačišin 0.5 - P. Rozkoš 3, K. Cigán 2, R. Vavrek 1, S.
Gdovin 1.
Lužany C -

Centrál Svidník B 11:7
B.: M. Cigan 2, M. Gdovin 2, Ľ. Tomko
2, 5xWO - A. Gonos 4.5, L. Kriško 1.5,
V. Vasilenko 1.
STMK Stropkov B Centrál Svidník C 5:13
B.: D. Polivčak 2, B. Bedruň 2, J.
Bedruň 1 - Kurečko 4,5; M. Kostelník 3.5, J. Kosár 3.5, Ľ. Kosár 1, M.
Kosť 0.5.
TABUĽKA
1. Staškovce 14 14 0 0 175: 77 42
2. Centrál C 14 12 1 1 178: 74 39
3. Centrál B 14 8 1 5 162: 90 31
4. Lužany C 13 9 0 4 127:107 31
5. Stropkov B 14 8 0 6 149:103 30
6. Stropkov C 14 6 0 8 128:124 26
7. Radoma
13 6 0 7 111:123 25

8. Brusnica 13 5 0 8 112:122 23
9. Lužany D 14 4 0 10 89:163 22
10. Hrabovec 13 2 0 11 72:162 17
11. Centrál D 14 0 0 14 47:205 14
16. kolo je na programe v piatok
14.2.2020 o 18 hodine a stretnú
sa:

ŠŠK Centrál Svidník D - STMK
Stropkov B; ŠŠK Centrál Svidník
B - STO Brusnica; JMC Lužany pri
Topli D - GS Vyšný Hrabovec; ŠŠK
Centrál Svidník C - JMC Lužany C;
STMK Stropkov C - TJ Radoma; ŠM
TJ Staškovce voľno.
(ku)

II. LIGA
Pozvánka na domáce stretnutie
Školský športový klub Centrál Spojená škola Svidník pozýva priaznivcov stolného tenisu na stretnutie II. ligy. V sobotu 15.2.2020 o 17.00
hod. privíta ŠŠK Centrál Svidník stolných tenistov ŠKP Košice.
Hrá sa v telocvični Spojenej školy vo Svidníku.
(ku)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE
11. do 17. februára 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo
Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
MUDr. M. Jánošík - MUDr. Pribulu 148 vo Svidníku.
Kontakt: 054/752 09 01.
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.

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
Utorok 11. februára: 6.00 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Michal
(80 rokov), 17.30 hod.: * Zuzana, Tamara,
Streda 12. februára: 6.30 hod.: * Natália, Peter, Valéria, Eva s rod., 17.30
hod.: * obrátenie hriešnikov, stretnutie pre mužov od 18.30 hod.,
Štvrtok 13. februára: 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Ján
Č. / † Ján P. (panychída), 16.45 hod.: ruženec za závislých, 17.30 hod.: *
Adela, Daniela (pomoc sv. ducha), moleben a požehnávanie kňazmi,
Piatok 14. februára: odchod do večnosti sv. Konštantína, 6.30 hod.: * Anna
s rod. (70 rokov), 17.30 hod.: † Anna, mládežnícke stretko,
1. zádušná sobota, 15. februára: 8.00 hod.: † zosnulí farnosti (csl. panychída), 17.30 hod.: † zosnulí farnosti (slov. panychída),
Mäsopôstna nedeľa - o Kristovom súde, hlas. 3, 16. februára: 7.00 hod.:
ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * Vlado a Janka s rod., 9.15 hod.: CZŠ sv. Juraja,
* Maroš, Lukáš, Dominik (obrátenie), 10.30 hod.: * za farnosť, 17.00 hod.:
večiereň, 17.30 hod.: * Dušan a Lenka (25 rokov sobáša).

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná
Utorok 11. februára: 17:00 + Ján a Júlia K.
Streda 12. februára: 17:00 + Júlia, Imrich, Jozef, Jozef
Štvrtok 13. februára: 7:00 + Peter, Anna
Piatok 14. februára: 17:00 + Peter K.
Sobota 15. februára: 7:00 Zádušná sobota; Panychída s hramotami
Nedeľa 16. februára: 9:00 Za farnosť

Sála Kráľovstva - Jehovovi svedkovia
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej ulici
2042 vo Svidníku: Štvrtok 13. februára o 18.00 hod.: Bude sa rozoberať
biblická časť z 1. Mojžišovej 15.-17. kap. Z toho prečo Jehova zmenil mená
Abramovi a Saraj získame poučenie, ako si robiť dobré meno u Boha. V časti
Život kresťana: Ako mať stále pekné manželstvo tak ako Abrahám a Sára?,
Nedeľa 16. februára o 9.30 hod.: Zaznie biblická prednáška: Buďme oddelení
od sveta tak ako Kristus. Spoločný rozbor Biblie o 10.15 hod.: Čo pre nás
znamená, že Ježiš vyhlásil slobodu zajatým?
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www.podduklianskakniznica.sk

od 10. februára 2020
Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci
február 2020 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku
s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

WOLTZ, Anna: Môj výnimočný týždeň s Tess.
Bratislava, Verbarium 2019.140 s.
Desaťročný Samuel prichádza na ostrov,
aby tam so svojou rodinou strávil prázdninový týždeň. Ich pobyt však nezačína
práve idylicky. Jeho brat si zlomí členok a
on sa po príchode do ošetrovne zoznámi
s jedenásťročným výnimočne odvážnym
dievčaťom. Jej mama tu pracuje ako
zdravotná sestra a dcéru od narodenia
vychováva sama. Tess však túži spoznať
vlastného otca a bez vedomia mamy
vyhúta plán, ako ho dostať do ich prázdninovej chatky na ostrove. Samuel jej v tom
pomáha, i keď má opačný problém: kým
Tess túži po zblížení s otcom, on sa každý
deň trénuje v tom, aby sa pripravil na stratu
svojich blízkych, keď to raz príde.

KOŠČOVÁ, Katarína
Katarína Koščová je slovenská speváčka, ktorá vyhrala v roku 2005 súťaž
„Slovensko hľadá Superstar“. Narodila sa 11. februára v Prešove. Po maturite
študovala na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity odbor filozofia-estetika.
Spievať začala so svojou sestrou Veronikou Koščovou v britsko-slovenskej
skupine Heavens Shore. V ankete popularity českých a slovenských spevákov Zlatý slávik bola nominovaná v kategórii speváčka a umiestnila sa
na štvrtom mieste. V tomto ročníku získala aj cenu Objav roka 2005 a cenu
mesta Prešov. V Prešove každoročne organizuje benefičný koncert s názvom
Resuscitácia Prešov. V súčasnosti koncertuje najmä po Slovensku, Česku a
Poľsku. V roku 2011 nahrala pieseň Štedrý večer - duet s českým spevákom
Vojtěchom Dykom.

LAZAROVÁ, Katarína (13.2.1914 - 21.6.1995)
Slovenská prozaička a prekladateľka. Ako spisovateľka v slobodnom povolaní
žila a tvorila v Bratislave. Bola predstaviteľkou slovenskej povojnovej prózy,
ktorá vytvorila viacero prozaických prác s tematikou SNP a socialistickej kolektivizácie na slovenskom vidieku. K prvému povstaleckému okruhu patrili
romány Kamaráti a Traja z neba. Premeny na povojnovej dedine s procesom
združstevňovania sa pokúsila zaznamenať v románoch Osie hniezdo, Mločia
hora, Šarkan na reťazi a Trpaslíci. Nasledovala politicky motivovaná zbierka
poviedok Omyly. Venovala sa aj tvorbe ľahších prozaických žánrov, napísala
sériu detektívok Kňažná z Lemúrie, Interview s labuťami, Kavčie pierko, Putovanie svätej Anny a Vlkolaci. Pre deti napísala knihu s fantazijným námetom
Povesť o snežnom človeku.

- Obvinený, uskutočnili ste vlámanie
tak, ako to popísal pán prokurátor?
- Vôbec nie, pán sudca, ale ani jeho
variant nie je na zahodenie.
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Poďakovanie

20

Organizátori 19. Svidníckeho občianskeho plesu ďakujú
Občianske združenie Chránime kraj pod Duklou ako organizátor
19. Svidníckeho občianskeho plesu ďakujem všetkým účastníkom plesu, partnerom, sponzorom a účinkujúcim.
Poďakovanie patrí spoločnosti V+S Welding na čele s majiteľom Stanislavom
Žumárom, ktorý nad plesom prevzal záštitu. Poďakovanie rovnako patrí týmto
partnerom a sponzorom: IRBIS Slovakia, ENERGOSPOL - Dušan Popernik,
PSS Svidník a D stav, s.r.o. - Dušan Kuzma.
Organizátori plesu touto cestou ďakujú aj sponzorom, ktorí prispeli hodnotnými
cenami do tomboly. Štedrými darcami boli:
Iveta Ľos-Božiková, Peter Krifka - ELEKTRO CORP Svidník, poslanec
PSK Ján Hirčko, Jaroslav Mičák - MIJA-MED Svidník, Ľuboš Špak, Miroslav
Kundrík, Slavko Rodák - riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Svidník, VANAPO
Svidník, HaChi, s.r.o. Stará Ľubovňa, poslanec Národnej rady SR Mikuláš
Krajkovič, SLUŽBYT Svidník, primátorka Svidníka Marcela Ivančová, Peter
Hruška - OC TOBI Giraltovce, Tlačiareň svidnícka, Herňa MONTE CARLO
Svidník, Bardejovské kúpele, Prestige salón Giraltovce, Módny salón La
Famme - Iveta Ľos-Božiková, Slovakia and Czech design Košice - Michal
Kohút, TOBI art Giraltovce, Ondrej Tyč ml., Adela Kohútová, František Marko,
Fitt plus - Lukáš Skirka, Autoumývareň ROBI Giraltovce, PNEUPEX Svidník,
Robert Pich, Ondavský oblastný futbalový zväz, ZDRAV SVID, s.r.o. - Anna
Poperniková, SLIB BODY STUDIO - Jozefína Kudlová, Marek Mikita, Eva
Petríková, Janka Macková, Monika Demianová, ministerka školstva, vedy,
výskumu a športu Martina Lubyová, okresný predseda SNS vo Svidníku
Jaroslav Olejár, TIPO - Tibor Popovec, TIP TOP ALKO Svidník, masér Tomáš
Skirka, HKK mont Svidník, Martina Andraščíková, viceprimátor Svidníka Michal
Goriščák, Ovocie a zelenina - Mária Berežná.
Organizátori 19. Svidníckeho občianskeho plesu touto cestou ďakujú aj
reštaurácii STAVBET vo Svidníku za ústretovosť, všetkým účinkujúcim - tanečnej skupine zo Základnej umeleckej školy vo Svidníku na čele s Máriou
Cimbovou, folkloristom z Folklórneho súboru Makovica zo Svidníka na čele

s Miroslavom Štofom ml., svidníckej kapele Piňazi de? na čele s Martinom
Matykom Gibejom a tanečniciam z Grimmy Dance Company Prešov na čele so
Slavomírom Fabiánom. Poďakovanie organizátorov patrí aj hudobnej skupiny
SAMSOM spolu s DJ Dandym - Danielom Varganinom, ktorí sa spolu s účinkujúcimi v sprievodnom programe starali o zábavu hostí. V neposlednom rade
slová vďaky patria aj fotografke Valike Ripperovej, sympatickým dievčatám
Kataríne Sivákovej ml. a Timei Paligovej, ktoré predávali tombolové lístky a
asistovali pri žrebovaní tomboly, a takisto aj Petrovi Fedorkovi zo svidníckeho
Daňového úradu za dohľad nad žrebovaním tomboly.
OZ Chránime kraj pod Duklou
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