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Kaufland vo Svidníku otvorili s rozprávkovými maskotmi a s Gizkou Oňovou
Svidnícka predajňa Kauflandu je realitou. Tzv. VIP otvorenie pre
pozvaných hostí sa uskutočnilo v stredu 12. februára popoludní
a pre širokú verejnosť svidnícky Kaufland sprístupnili o deň
neskôr, teda vo štvrtok 13. februára o siedmej hodine ráno.

Kaufland za každý nákup v hodnote minimálne 20 eur sumou 1 eur Centru
voľného času vo Svidníku.
Dodajme, že Kaufland vo Svidníku stavali osem mesiacov, myšlienka jeho
postavenia siaha do roku 2015. Svidnícky Kaufland bol skolaudovaný v závere
januára tohto roku.
(ps)

V uplynulú stredu popoludní pásku na novej predajni Kauflandu prestrihol
oblastný riaditeľ Kauflandu Tomáš Šmelcer a primátorka Svidníka Marcela
Ivančová. Na slávnosti bol okrem iných prítomný aj Ján Jamnický z Oddelenia
rozvoja nehnuteľností spoločnosti Kaufland Slovenská republika.
Svidnícky Kaufland je postavený podľa najnovšieho konceptu. S parkoviskom
s 250-timi parkovacími miestami zaberá 17 900 m2. Zastavaná plocha predstavuje 4 500 m2, z toho predajná plocha má 2 600 m2 a ďalšie koncesionárske
prevádzky zaberajú 340 m2.
Tovar do svidníckeho Kauflandu, vrátane spotrebného sortimentu, navozilo
25 kamiónov a vzniklo v ňom 56 nových pracovných miest. Z toho je 26 na
trvalý pracovný pomer a 30 na čiastočné úväzky. Celkovo Kaufland vo Svidníku
ponúka asi 13 000 druhov tovaru.
Slávnostné otvorenie sprevádzal atraktívny dvojdňový program. Vo štvrtok
13. februára to boli rôzne súťaže pre deti a maskoti z ich obľúbených rozprávok. V piatok 14. februára od 16. do 18. hodiny prišla do Kauflandu so
Svidníčanmi variť populárna Gizka Oňová. Predajňa Kauflandu vo Svidníku
so sebou priniesla aj dobrý skutok.
Od 13. do 15. februára, čiže počas prvých troch dní od jej otvorenia, prispeje

Pásku na novej predajni Kauflandu prestrihol oblastný riaditeľ
Kauflandu Tomáš Šmelcer a primátorka Svidníka Marcela Ivančová
Politická inzercia
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Ako je to s voľbou zo zahraničia? Dostal každý včas hlasovacie lístky?
Kto dohliadne na vhodenie obálky zo zahraničia do urny?
Blížiace sa parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnia v sobotu
29. februára, dali možnosť voliť aj ľuďom, ktorí žijú v zahraničí.
V redakcii sme zaznamenali viacero sťažností Svidníčanov,
napríklad žijúcich v Nemecku či v Portugalsku, smerujúcich
k tomu, že neskoro dostali od mesta Svidník hlasovacie lístky
alebo že ich nedostali vôbec.
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová v rozhovore pre naše
noviny povedala, že svidnícka samospráva oficiálne eviduje dve sťažnosti.
„Po prijatí sťažnosti sme hneď reagovali a dotyčným občanom zaslali číslo
zásielky, ako aj „scan“ sledovania
zásielky cez Slovenskú poštu, kde
sa zistilo, že chyba nastala na pošte
v zahraničí, ktorá nenechala lístok s
oznamom o uložení zásielky, aj keď
predmetná zásielka bola uložená na
pošte,“ ozrejmila vzniknutú situáciu
PR manažérka mesta Svidník Kristína
Tchirová a zároveň zdôraznila, že
Mesto Svidník nezodpovedá za doručovacie služby pošty a chyby s tým
spojené, ako je napríklad oneskorené
dodanie zásielky, neinformovanie pošty o uloženej zásielke a podobne. „V
prípade akýchkoľvek otázok budeme
radi, keď občania kontaktujú priamo
Mestský úrad vo Svidníku, kde veľmi
radi poskytneme všetky potrebné
informácie o stave odoslania zásielky s hlasovacími lístkami,“ podotkla
Kristína Tchirová.
V súvislosti s prípravou volieb do
Národnej rady SR v roku 2020, konkrétne zabezpečením hlasovania
poštou voličmi s trvalým pobytom na
území SR, ktorí sa v čase volieb budú

zdržiavať mimo jej územia, Mesto
Svidník zverejnilo na svojej webovej
stránke oznam, kde môžu občania
- voliči podať svoju žiadosť o voľbu
poštou. Žiadosti mohli podať buď v
listinnej forme alebo elektronicky na
zverejnenú adresu do 10. januára
tohto roku. „Všetky žiadosti doručené
na MsÚ boli spracované a zároveň
bola každému žiadateľovi zaslaná
spätná odpoveď, že jeho žiadosť bola
prijatá a spracovaná, takže každý
jeden žiadateľ bol informovaný a dostal spätnú väzbu o spracovaní svojej
žiadosti,“ zdôraznila PR manažérka
mesta Svidník.
Spolu Mesto Svidník prijalo a spracovalo 179 žiadostí z 19 štátov, v
porovnaní s rokom 2016, kedy bolo
prijatých 56 žiadostí. V priebehu 16.
až 21. januára boli všetky pripravené
obálky pre voľbu poštou odosielané.
Termín mesta na zaslanie bol do 25.
januára 2020.
Od ľudí žijúcich v zahraničí, ktorí ten
svoj volebný lístok zaslali poštou, sme
dostali aj otázky týkajúce sa toho, kto
zaručí, že ten ich hlas sa dostane do
volebnej urny. „Za to zodpovedá príslušná obec alebo príslušné mesto,“
vysvetlil nám vedúci Odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úra-

du vo Svidníku Martin Miščík. Obec
alebo mesto podľa neho doručenú
obálku zo zahraničia riadne zaeviduje
v evidencii doručenej pošty. V deň
volieb, teda v sobotu 29. februára po
siedmej hodine ráno, príde zástupca
obce alebo mesta do volebnej miestnosti v príslušnom okrsku, do ktorého
daný volič patrí.
Obálku odovzdá okrskovej volebnej
komisii, tá podľa údajov o odosielateľovi zakrúžkuje daného voliča
v zozname voličov, akoby riadne
odvolil, z obálky vyberie obálku s hlasovacím lístkom, ktorú však neotvorí,
akurát skontroluje, či je to predpísaná

obálka s pečiatkou obce alebo mesta.
Následne túto obálku s hlasovacím
lístkom vo vnútri okrsková volebná
komisie odovzdá naspäť zástupcovi
obce alebo mesta a ten ju vloží do
volebnej urny.
Dodajme ešte, že na priebeh parlamentných volieb v okrese Svidník
bude dohliadať Okresná volebná
komisia. Jej predsedom sa stal Bohumil Kačmár (Demokratická strana) a
podpredsedom Marcel Novák (KDH).
Zapisovateľkou Okresnej volebnej
komisie vo Svidníku je Ivana Capková
zo svidníckeho Okresného úradu.
(ps)

Vedúci Odboru všeobecnej vnútornej správy
Okresného úradu vo Svidníku Martin Miščík

Za 15-tisíc eur od vlády opravia sochu L. Svobodu
V tomto roku si celé Slovensko pripomenie 75. výročie oslobodenia spod fašizmu. Na oslavy 75. výročia konca druhej svetovej
vojny vláda vyčlenila 3 434 000 eur.
Určené sú na zabezpečenie podujatí, umeleckých realizácií a investičných
akcií súvisiacich so 75. výročím ukončenia druhej svetovej vojny.
Zrekonštruované majú byť viaceré pamätné miesta, viaceré cintoríny, ale napríklad aj vyhliadková veža a schodisko pamätníka na Dukle. Ďalšie prostriedky
vo výške 15 000 eur pomôžu opraviť Sochu armádneho generála Ludvíka

Svobodu vo Svidníku. Opraviť majú aj pamätník s vojnovými hrobmi v Tokajíku,
pre ministerstvo obrany, ktoré má pamätník v správe, vláda alokovala 30 000
eur.
(ps)

Obvinený z nedovoleného ozbrojovania
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo
Svidníku vzniesol obvinenie 50 ročnému miestnemu mužovi za
prečin nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami.
Zákon pri tomto trestnom čine stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody
na jeden až päť rokov. V dobe od jesene roku 2017 do jesene roku 2019 v
jednom z bytov vo Svidníku, držal vo vyhovujúcom stave, streľby spôsobilé
strelivo do zbraní kategórie A, zbraní kategórie B a zbraní kategórie C. Podľa
zákona o zbrani a strelive, toto strelivo môže nadobudnúť do vlastníctva len
držiteľ zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo držiteľ sprievodného listu
na trvalý vývoz.
Obvinený muž ale nebol držiteľom ani jedného z týchto povolení. Toto strelivo
údajne našiel a pozbieral na strelnici v lesoch vo Francúzsku. Išlo o 8 kusov
brokových nábojov rôzneho kalibru, 25 kusov guľových nábojov rôzneho
kalibru a 38 malokalibrových nábojov.
(krpz)
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Hovoríme so šéfom poľnohospodárskej komory vo Svidníku Jánom Harvilkom
Kde sa nachádza súčasné poľnohospodárstvo? Je to ešte stále spiaci obor?
„Veľmi veľa sa v poľnohospodárstve zmenilo a z niekdajšieho
obra zostala iba nekoncepčná výroba,“ tvrdí to predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory so sídlom
vo Svidníku Ján Harvilko a porovnáva koniec 80-tych rokov so
súčasnosťou.
POKLES STAVOV DOBYTKA
Zistenie je, že sme znížili stavy hovädzieho dobytka o viac ako 65 %. Z
95 %-nej sebestačnosti sme klesli pod
40 % a zo stavu 350 000 pracovníkov
ostalo v poľnohospodárstve pracovať
50 000 s priemerným vekom 50 rokov.
„V dovoze potravín máme už niekoľko
rokov záporné saldo nad 1 miliardu
a za rok 2019 to bude okolo 1,7
miliardy. Slovensko má pritom veľmi
dobré podmienky uživiť o 1 milión
viac ľudí ako má v súčasnosti. Toto
je v príkrom rozpore s deklarovaním
všetkých doterajších vlád, ktoré poľnohospodárstvo mali na papieri vždy
ako prioritu,“ zdôrazňuje v rozhovore
pre naše noviny Ján Harvilko.
Keď sa ho pýtame na príčiny úpadku
slovenského poľnohospodárstva,
zdôrazňuje, že je ich viac. Slovenské poľnohospodárstvo podľa neho
dlhodobo nemá ani tú najjednoduchšiu koncepciu svojho rozvoja.
„Predchádzajúci minister vyhlásil,
že do roku 2020 dosiahneme 80 %
sebestačnosť. Žiaľ, dosiahli sme iba
40 % sebestačnosť. Súčasná pani ministerka hovorí o 70 % sebestačnosti
do roku 2030. Bez jasnej koncepcie,
bez toho, aby poľnohospodári mali
motiváciu orientovanú na produkciu,
takéto vyhlásenie zostane len vyhlásením.“
ZLE SMEROVANIE DOTÁCIÍ
Podpora v poľnohospodárstve, teda
dotácie, sú podľa slov Jána Harvilka,
ktorý pôsobí aj ako predseda Podielnického družstva v Bukovciach, veľmi
zle nasmerované. Dotácie môžu poberať aj subjekty, ktoré nemajú žiadne
tržby, resp. nič nevyrábajú a nie sú
ani samozásobitelia. Na Slovensku
je podľa jeho informácií okolo 19 000
subjektov v poľnohospodárstve, z
ktorých takmer 13 000 nevykazuje
žiadne tržby. Holandsko má 13 000
aktívnych fariem, je čistý vývozca potravín, má takú istú výmeru poľnohospodárskej pôdy ako Slovensko, ale
má 17 miliónov obyvateľov. „Problém
je v tom, že naše podnikanie sa viac
orientuje na získanie čo najväčších
podpôr (dotácií) z národných a európskych zdrojov a už menej na zvyšovanie poľnohospodárskej produkcie.
Kto má pôdu, berie dotácie. Stačí,
aby ju primerane udržiaval,“ smutne
poznamenáva Ján Harvilko.

Od vstupu do EÚ má Slovensko
nižšiu úroveň priamych platieb, čo
má negatívny dopad na všetky formy
podnikania. V roku 2014 Slovensko
malo iba 77 % priamych platieb z priemeru EÚ. Sľubované vyrovnanie malo
nastať v roku 2020. Nestane sa tak
a, žiaľ, vyrovnanie podľa skúseného
poľnohospodára nenastane ani v roku
2027, kedy sa očakáva úroveň priamych platieb na 1 ha 82 % z priemeru
EÚ. Európska únia to pritom zdôvodňuje ekonomickými faktormi, ako je
nižšia úroveň slovenských miezd a
nižšími vstupnými nákladmi.
Ján Harvilko porovnáva aj podporu

všetci a aby nikoho nezničili. „Priame
platby je potrebné viazať na úrovni
viac ako 15%. Priame platby na plochu bez viazanosti sú demotivujúce.
Prednostne podporiť živočíšnu výrobu
a špeciálnu rastlinnú výrobu.
OSOBITNÁ POZORNOSŤ
MLADÝM
To sú úseky výroby, ktoré sme
takmer zlikvidovali a pritom pre ich
rozvoj máme ideálne podmienky.
Musíme viac zohľadniť tých, ktorí
zamestnávajú ľudí a osobitnú pozornosť musíme venovať mladým,“
takto vidí riešenia problémov v poľnohospodárstve predseda Regionálnej
poľnohospodárskej a potravinárskej
komory vo Svidníku Ján Harvilko,
ktorý by bol za prijatie jasnej koncepcie rozvoja poľnohospodárstva a za
určenie jasnej zodpovednosti za jej
realizáciu. Stanovené navyše musia
byť podmienky, ktoré vyvolajú oveľa

poľnohospodárstva z národných
zdrojov, ktorá bola podľa neho do
roku 2018 minimálna a v podstate
jedna z najnižších v EÚ. Kým poľnohospodári v ČR dostali 150 miliónov
eur, v Maďarsku 300 miliónov, na
Slovensku iba 1 milión eur. „Až v
roku 2019 slovenskí poľnohospodári
dostali podporu na zelenú naftu, boli
vyplatené škody spôsobené suchom
a od roku 2020 budú uhrádzané aj náklady na likvidáciu uhynutých zvierat,“
pripomína Ján Harvilko, od ktorého
sme však chceli nielen pomenovanie
problémov, ale aj načrtnutie riešení.
NEEFEKTÍVNA POLITIKA
PRIAMYCH PLATIEB
V úvode však otvorene priznáva, že
Slovensko berie na objem toho, čo
vyprodukuje v poľnohospodárstve,
takmer najväčšie dotácie v Európe.
Toto je podľa neho dôsledok neefektívnej politiky priamych platieb, keď
cieľom nie je produkcia, ale dotácie
a keď chýba motivácia. Nastávajúce
strategické obdobie by podľa jeho
názoru slovenské poľnohospodárstvo
malo využiť na to, aby boli podporení

väčší záujem o produkciu ako o nič
neprodukujúcu pôdu.
Z celoslovenského pohľadu na
poľnohospodárstvo sme v rozhovore
s Jánom Harvilkom prešli do nášho
regióne, kde poľnohospodári podľa
názoru mnohých takisto prispôsobujú už opísaným podmienkam.
Ján Harvilko tvrdí, že dnes každý
podniká za účelom vytvorenia zisku
a každý hľadá ľahšiu cestu, ako sa
k nemu dopracovať. Zdôrazňuje to
na niekoľkých číslach týkajúcich sa
živočíšnej výroby v okresoch Svidník
a Stropkov. „V roku 1988 17 jednotných roľníckych družstiev a 2 štátne
majetky chovali v regióne 22 165
kusov hovädzieho dobytka a ďalších
takmer 18 000 kusov chovali občania.
Dojníc z toho JRD a ŠM chovali 7 428
kusov a 5 000 kusov chovali občania.
Dnes v pôvodnom okrese Svidník
nechová nikto dojnice a v okrese
Stropkov sa ich chová 800 kusov.
98 subjektov, ktoré poberajú dotácie,
spolu s občanmi chovajú iba 10 800
kusov hovädzieho dobytka , t.j. jednu
štvrtinu z pôvodných stavov. Ani jeden

subjekt v regióne nechová ošípané a
pritom v spomínanom roku len JRD
a ŠM chovali spolu 10 131 kusov a
takmer v každej rodine sa chovala
ošípaná. V ostatnom období začali
klesať stavy oviec. Pri chove oviec
je najväčším problémom nedostatok
pracovníkov a ani jedna komodita sa
nevyrába so ziskom. Vlna nezaplatí
ani strihača, veľkonočné jahňatá sú
predávané so stratou až 1 euro na
kg živej váhy a ziskový nie je ani
ovčí hrudkový syr,“ opisuje situáciu
v regióne v oblasti živočíšnej výroby
skúsený poľnohospodár Ján Harvilko
a naznačuje riešenie. Podľa neho by
aj v našom regióne východiskom bolo
podporiť to, na čo máme ideálne podmienky - chov hovädzieho dobytka a
oviec, ale aj výrobu niektorých druhov
zeleniny a ovocia. V minulosti sa napríklad v regióne vyrobilo 13 000 ton
zemiakov. V súčasnosti už zemiaky
nikto zo subjektov nepestuje.
NAJVÄČŠÍ CHOVATEĽ OVIEC
Ján Harvilko je predsedom Podielnického družstva v Bukovciach a
konateľom spoločnosti AGRO EKO
SLUŽBY, s.r.o. Už tridsať rokov je v
spomínaných funkciách a celé toto
obdobie sa podľa vlastných slov snaží
zabezpečiť určitú úroveň rozvoja.
„Máme dostatok techniky a výrobných priestorov pre rozvoj rastlinnej
a živočíšnej výroby. Zamestnávame
35 ľudí, chováme 700 ks dobytka a 1
800 ks oviec. Rozhodujúcim úsekom
je pre nás živočíšna výroba a jej je
podriadená celá rastlinná výroba.
Sme najväčší chovateľ oviec v regióne. Okrem ovčieho hrudkového syra
vyrábame aj 100% ovčiu bryndzu.“ A
práve bryndza spomínanej spoločnosti Jána Harvilka bola v septembri
minulého roka úspešne predstavená
odbornej a laickej verejnosti na najväčšom festivale autentických syrov
v Európe Slow Cheese 2019 v talianskom meste Bra. Ovce aj hovädzí
dobytok pritom jeho spoločnosť chová
v ekologických podmienkach a celá
produkcia najmä mladého dobytka a
jahniat nejde na slovenský trh, ale pre
zahraničného odberateľa.
V závere nášho rozhovoru Ján
Harvilko ponúka aj veľmi jasné
zamyslenie sa nad slovenským poľnohospodárstvom a zároveň rovnako
jasný odkaz či posolstvo. „V závere
by som chcel povedať, že polovica
ľudstva sa dostala do pohybu za vodou a pôdou. Pôda a voda ja našim
najväčším bohatstvom. Chráňme si
ho. Doma sme len dovtedy, dokedy
máme vlastnú pôdu.“
(ps)
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Prešovský krajský parlament rozdelil financie z rozpočtu
na tento rok - koľko a na čo sa ušlo okresu Svidník?
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí v pondelok 10. februára schválilo prvú zmenu tohtoročného rozpočtu kraja. Upravilo v nej rozdelenie finančných
prostriedkov na jednotlivé investičné aktivity a medzi konkrétne
inštitúcie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
V materiáloch zverejnených na
webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja sme sa pozreli
na to, ako pri delení peňazí dopadol
okres Svidník.
V oblasti dopravy kraj delil celkovo
takmer 15 a pol milióna eur, z toho
nedočerpané kapitálové výdavky z
roku 2019 predstavujú sumu viac než
8 miliónov eur. Na rekonštrukciu prevádzkovej budovy Správy a údržby
ciest PSK v Giraltovciach je vyčlenených 10-tisíc eur, na odstránenie
bodovej závady na ceste III/3543 za
obcou Hunkovce (vrátane projektovej
dokumentácie) pôjde z rozpočtu kraja
14-tisíc eur, na rekonštrukciu mosta v

Hunkovce - Šarbov.
V oblasti kultúrnych služieb Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho
kraja pre tento rok rozdelilo takmer
3-milióny eur, z toho je takmer 1 a
pol milióna eur nedočerpané kapitálové výdavky z roku 2019. Z nich
je takmer 15 a pol tisíc eur určených
na rekonštrukciu a modernizáciu
budovy Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku a ďalších
19-tisíc eur takisto pre Podduklianske osvetové stredisko na nákup
pick up motorového vozidla. V rámci
kapitálových výdavkov Prešovského
samosprávneho kraja na tento rok v
oblasti kultúrnych služieb v celkovej

takmer 1,1 milióna eur ako nedočerpané kapitálové výdavky z roku 2019.
Z nich smeruje takmer 82 a pol tisíc
eur do Domova sociálnych služieb v
Giraltovciach na výmenu otvorových
konštrukcií, zateplenie obvodového
a strešného plášťa, odstránenie
systémových porúch na objektoch
zariadenia. Ide pritom o financovanie
v rámci II. etapy projektu ELENA.
Kapitálové výdavky Prešovského
samosprávneho kraja pre tento rok
v oblasti sociálneho zabezpečenia
predstavujú takmer 1 a pol milióna
eur. Domov sociálnych služieb v
Giraltovciach dostane 356-tisíc eur
na výmenu otvorových konštrukcií,0
zateplenie obvodového a strešného
plášťa, odstránenie systémových
porúch na objektoch zariadenia,
rovnako aj takmer 3-tisíc eur na
elektrický sporák a Senior dom Svida získa 156-tisíc eur na projektovú
dokumentáciu, rekonštrukciu, modernizáciu a zateplenie strechy hlavnej
ubytovacej budovy.
Určité finančné prostriedky za
organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v okrese Svidník ujdú

aj v rámci Investičného plánu PSK
na tento rok.
V rámci Správy a údržby ciest PSK
poputuje 5-tisíc eur na rekonštrukciu
prevádzkovej budovy na cestmajterstve Giraltovce, ďalších 5-tisíc eur
na enviromentálne opatrenia v areáli cestmajsterstva Giraltovce, 5-tisíc
eur na rekonštrukciu prístreškov na
dvore v Šemetkovciach, 5-tisíc eur
na rekonštrukciu priečelia s bránami
na cestmajsterstve Svidník, 5-tisíc
eur na rekonštrukciu priemyselných
brán dielne na cestmajsterstve Giraltovce, 16-tisíc eur na rekonštrukciu
vstupných brán cestmajsterstiev
Bardejov a Giraltovce a 15-tisíc eur
na rekonštrukciu prístreškov na dvore
v Šemetkovciach.
V oblasti vzdelávania v rámci Investičného plánu PSK získa SOŠ
polytechnická arm. gen. L. Svobodu
vo Svidníku viac než a 3 a pol tisíc
eur na dovybavenie strojového parku
pre strojárske odbory a v oblasti sociálneho zabezpečenia získa Senior
dom Svida vo Svidník 3 a pol tisíc eur
na nákup traktorovej kosačky s príslušenstvom.
(ps)
Politická inzercia

Spojená škola vo Svidníku získala 230-tisíc eur na rekonštrukciu
telocvične a ďalších 40-tisíc eur na rekonštrukciu kotolne
Ladomirovej takmer 175-tisíc eur, na
rekonštrukciu cesty III/3530 medzi
Mestiskom a Svidníkom takmer 8-tisíc
eur, na rekonštrukciu cesty III/3537
medzi Kapišovou a Kružlovou viac
než 12-tisíc eur, na rekonštrukciu
cesty III/3543 medzi Hunkovcami a
Korejovcami 13-tisíc eur. Z nedočerpaných kapitálových výdavkov v roku
2019 je pre tento rok určených 2-tisíc
eur na otočisko vozidiel zimnej údržby
v Belejovciach, viac než 2 a pol tisíc
eur na otočisko vozidiel zimnej údržby
vo Vápeníku, nuž a 33 a pol tisíc eur
pôjde na rekonštrukciu cesty III/3533
medzi Giraltovcami a Brezovom.
V rámci kapitálových výdavkov na
rok 2020 poslanci krajského parlamentu ešte v minulom roku schválili
rozpis použitia úverových zdrojov. Do
okresu Svidník poputuje v tomto roku
na rekonštrukciu ciest III. triedy 320-tisíc eur. Z toho bude 115-tisíc eur na
rekonštrukciu cesty III/3554 Dubová Cigla, 120-tisíc na rekonštrukciu cesty
III/3536 Hrabovčík - Rovné a 85-tisíc
eur na rekonštrukciu cesty III/3543

výške 1 a pol milióna eur sa niečo cez
9-tisíc eur ujde Podduklianskej knižnici vo Svidníku na nový knižničnoinformačný systém, 32-tisíc eur získa
Podduklianske osvetové stredisko na
nákup výstavného programu do novej
prístavby a ďalších 7-tisíc eur svidnícke Podduklianske osvetové stredisko
získa na nákup pozemkov.
V oblasti vzdelávania prešovskí krajskí poslanci delili niečo cez 5-miliónov
eur, z toho viac než 2 a pol milióna
ako nedočerpané výdavky z minulého
roku. Z tejto sumy získala Spojená
škola vo Svidníku 230-tisíc eur na
rekonštrukciu telocvične a ďalších
40-tisíc eur na rekonštrukciu kotolne.
Z kapitálových výdavkov pre tento
rok v oblasti vzdelávania v celkovej
výške takmer 2 a pol milióna eur získa
Stredná priemyselná škola (odevná)
53-tisíc eur na rekonštrukciu sociálnych zariadení pre mužov a ženy v
budove Klubu mladých pri SPŠ.
V oblasti sociálneho zabezpečenia krajské zastupiteľstvo rozdelilo
takmer 2 a pol milióna eur, z toho je
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Tatérka Veronika Ducárová Uysalan: „Pre niekoho je tetovanie
len niečo pekné, ale iní v ňom ukrývajú svoje životné príbehy“
Žena tatérka už nie je na Slovensku nič nezvyčajné. Je ich pomerne veľa. Tá, ktorú vám predstavíme v tomto článku, je však
zo Svidníka. Malé tetovacie štúdio v centre malého mestečka
je miestom, v ktorom sa naplno angažuje Veronika Ducárová
Uysalan.
AKO SA DARÍ TETOVANIU
VO SVIDNÍKU?
Ako sme už spomínali, Svidník je
malé a tak trochu konzervatívne
mesto. Ako sa darí tetovaniu vo
Svidníku? Možno tetovacie štúdio
vo Svidníku tak trochu rúca mýty o
konzervatívnosti? „Áno, je pravda,
že Svidník je malé mesto, ale možno
sa tomu ťažko verí, ale ľudia v tomto
meste začínajú byť čím ďalej tým viac
otvorení možnosti tetovať sa.
Tetovanie už konečne nie je vnímané
iba ako vulgárny a kriminálny symbol.
Pre mnohých mojich zákazníkov ma
tetovanie hlboký význam. Pre niekoho
je to len niečo pekné, čo zdobí jeho
telo, ale iní v ňom ukrývajú svoje
životné príbehy,“ povedala tatérka
Veronika, ktorá sa k tetovaniu dostala
počas štúdia na vysokej škole.
Začala sa viac zaujímať o históriu
tetovania v bakalárskej a neskôr pri
tvorbe magisterskej práce. Postupom
času si však uvedomila, že neživé
plátno je nuda, a tak sa postupne
začala zaúčať do novej metódy maľby
na takzvané živé plátna.
Poniektorí vnímajú tetovanie ako
umenie. Pre iných je to ako akýsi
druh remesla.

TETOVANIE UMENIE ČI REMESLO?
Ako to vidí mladá svidnícka tatérka?
„Sú tatéri, pre ktorých je to remeslo a
pre niektorých zas forma prejavu, čiže
umelecká tvorba. V mojom prípade sa
stále snažím povýšiť moju tvorbu do
sféry umenia, pretože to, čo chcem,
je, aby každý mal svoje tetovanie jedinečné. Chcem, aby sa moji zákazníci
mohli pýšiť kresbou či maľbou, ktorú
som na ich tele vytvorila. Dizajny sa
snažím pripravovať pre zákazníkov
po spoločnej konzultácii podľa ich
predstáv a zároveň zachovať aj
môj osobnostný rukopis,“ dodala
Veronika.
Pri slove tetovanie sa mnohým vyjaví
akýsi druh kresby, ihla a farba. Pre
tatéra je to však akýsi druh realizácie,
talentu a driny. „Myslím si, že každý
tatér, ktorý chce, aby jeho tetovania
boli ako umelecké diela na koži,
potrebuje mať istú dávku kreativity a
talentu. V opačnom prípade je to iba
tatér remeselník, čiže otlačí, obkreslí
a koniec,“ doplnila Veronika a odpovedala ja na otázky, či je tetovanie
drina... „Samozrejme,
že je to drina, ako každá jedna práca. Tak ako
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Tatérka Veronika Ducárová Uysalan: „Pre niekoho je tetovanie
len niečo pekné, ale iní v ňom ukrývajú svoje životné príbehy“
sedieť 8 hodín za počítačom a ťukať
do klávesnice alebo 8 hodín variť v
kuchyni, tak aj 8 hodín pokrčený nad
zákazníkom so stisnutým strojčekom
v ruke sústredený na kmitajúcu ihlu
každý deň nie je žiadna sranda.
Niekedy odchádzam zo štúdia viac
ubolená ako môj zákazník.“
ŽENA TATÉRKA
- AKO TO VIDIA MUŽI?
A čo hovoria muži na ženu tatérku?
Zveria sa jej do rúk? Predsa len, tetuje
nežnejšia polovička... „Našťastie už
nie je doba kamenná, takže muži s
tým nemajú žiaden problém, dokonca
majú pocit že tetujem jemnejšie.“
Viete, čo sa nosí do kože vyryté dnes?
Aké tetovania teraz letia? Čo je moderné? Čo je IN? Čiernobiele alebo
farebné tetovanie? Otázok, ktoré
nám vírili hlavou, je viac než dosť.
„Momentálne je IN asi všetko, pretože
staré štýly sa vracajú, takže od čiernobielych realistických obrázkov cez
old school (farebné omaľovánky) po
abstraktné frkance a akoby ťahy štetca cez pol tela. Jednoducho kreativite
sa medze nekladú, len musím natrafiť
na otvorených ľudí.“
Kedysi bolo tetovanie symbolom
rituálov a ľudia sa takto označovali,
že patria do určitého kmeňa. Neskôr
bolo tetovanie výsadok kriminálnikov
a väzňov. Dnes si na telo nechávajú
zdobiť rôzne spoločenské vrstvy a
doba tak pokročila aj v tetovaní.
Tatérky Veroniky sme sa pýtali aj
na to, či sa necháva tetovať viac mužov alebo žien? Ako vyzerá priebeh
tetovania? Predsa len, ide o niečo
trvácne... Nuž a nedalo sa neopýtať

aj na to, či sa jej stalo, že niekoho od
tetovania odhovorila... „Tetuje sa tak
pol na pol. Ak mám niekedy pocit, že
tetovanie, ktoré si vybral zákazník,
nie je príliš rozumné, snažím sa mu
pomôcť a nejako ho usmerniť. Nejde
ani tak o to, že sa mu to snažím vyhovoriť, ale skôr sa mu snažím ukázať aj
iné možnosti. A bolo zopár aj takých,
kde som proste musela povedať na
rovinu, tak to teda nie!,“ ozrejmila
tatérka Veronika.
OBRÁZOK DO KONCA ŽIVOTA
V tetovaní sa snaží vyhovieť klientovi
takmer vždy. „V prvom rade musí
byť zákazník stotožnený s dizajnom,
pretože on je ten, kto bude ten obrázok nosiť na svojom tele do konca
života.“

Ľudia si dnes dávajú na telo vytetovať kadečo. Mená detí, dátumy narodenia, rôzne
životné mottá, obrázky... S čím netradičným
sa stretla? „Čo je už v dnešnej dobe netradičné? To, že niečomu úplne nerozumieme,
neznamená, že je to netradičné. Pre mňa je to
skôr výnimočné,“ spomenula tatérka Veronika, ktorej telo takisto zdobí zopár tetovaní.
Predsa len byť tatérkou v malom meste je
tak trochu netradičné. Čo na povolanie tatérky
hovorí Veronikina rodina a jej manžel? „Moja
rodina je super. Hoci, popravde, v úplných
začiatkoch bolo ťažké pre moju mamku pochopiť moju vášeň k tetovaniu, ale teraz keď
vidí, že robím, čo ma naozaj baví a napĺňa, je
už pokojnejšia. A môj manžel ma veľmi podporuje v tom, čo robím a je rád, že si idem za
svojim snom,“ uzavrela tatérka Veronika.
(ks)
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Pokyny veterinárov pre chovateľov hospodárskych zvierat
V súlade s legislatívou EÚ a SR povinnosť registrovať chov
(farmu) vzniká každému chovateľovi (držiteľovi) hovädzieho
dobytka, oviec, kôz, ošípaných, koňovitých zvierat bez ohľadu
na počet držaných - chovaných uvedených druhov zvierat.
Informoval o tom riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
vo Svidníku Ľubomír Hrišo. Registrácia je podľa neho vykonaná na základe
žiadosti vlastníka - držiteľa zvierat, vykonaním kontroly priestorov určených na
chov hospodárskych zvierat a následným potvrdením registračného tlačiva,
ktoré žiadateľ následne zašle do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat
(CEHZ), kde bude farme pridelené 6-miestne registračné číslo.
Individuálny register farmy - musia v ňom byť zapísané všetky zvieratá na
farme podľa predtlače, údaje o zvierati, o jeho matke, o prísune a odsune.
Údaje musia byť aktualizované podľa skutočného stavu. Register musí byť
pre každý druh zvierat zvlášť. „Registrovaná musí byť aj farma s jedným

kusom ošípanej,“ podotkol Ľubomír Hrišo, ktorý pripomenul aj povinnosti pri
zabíjačkách. „Domáca zabíjačka sa musí nahlásiť telefonicky na Regionálnu
veterinárnu a potravinovú správu vo Svidníku - 054/ 286 10 84, 054/ 286 10
85 - minimálne jeden pracovný deň vopred (hlási sa číslo farmy, dátum domácej
zabíjačky, ušné číslo zvieraťa a jeho vek) a do 7 dní musí byť do Centrálnej
evidencie hospodárskych zvierat zaslané hlásenie zmien s daným úkonom,“
zdôraznil regionálny veterinárny lekár.
Chovateľ, ktorý má záujem produkovať výrobky živočíšneho pôvodu, má povinnosť ohlásiť svoju činnosť (akýkoľvek stupeň výroby, spracovania a distribúcie produktov živočíšneho pôvodu), ktorá mu vyplýva zo zákona o veterinárnej
starostlivosti. Pri nedodržaní tejto ohlasovacej povinnosti mu hrozí uloženie pokuty vo výške od 400 do 3 500 eur. Ohlásenie činnosti je potrebné vykonať na
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe vo Svidníku u vedúceho odboru
hygieny potravín - tel.: 054/ 286 10 84 (85), email: HygienaPotravin.SK@
svps.sk
(ps)

Opatrenie kvôli africkému moru ošípaných aj v našom regióne
Oznámenie o nariadených opatreniach pre všetkých užívateľov poľovných revírov a farmové chovy diviakov v regióne
Svidník.
Regionálna veterinárna a potravinová správa vo Svidníku oznamuje poľovníckej a širokej verejnosti, že od 1. januára tohto roku nariadila opatrenia na
zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia Afrického moru ošípaných (ďalej
len AMO) v populácii diviačej zveri pre
všetky poľovnícke revíry v okresoch
Svidník a Stropkov, ktoré boli zároveň
odbornou skupinou vymedzené do
nárazníkovej zóny AMO .
„Pre náš región novovzniknutá nárazníková oblasť sever susediaca s
Poľskou republikou reflektuje vývoj
aktuálnej situácie v susedných krajinách a môže byť predmetom ďalšej
úpravy v budúcom období,“ vyhlásil
v rozhovore pre naše noviny riaditeľ
Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy vo Svidníku Ľubomír Hrišo,
podľa ktorého opatrenia vydané pre
užívateľov poľovných revírov musia byť
na 100 % dodržiavané a aplikované,
nakoľko jedine tak sa zníži riziko nákazy. „V tejto súvislosti upozorňujeme na Riaditeľ RVPS Ľubomír Hrišo
nevyhnutnosť dodržiavania biologickej
ochrany chovov domácich ošípaných a povinnosť registrácie všetkých chovov

ošípaných i záhumienkových, kde majitelia chovajú čo i len 1 ošípanú pre
vlastnú spotrebu,“ zdôraznil Ľubomír Hrišo.
***
ODSTREL LÍŠOK
Veterinári zároveň informujú aj o začatí cieleného lovu líšky hrdzavej a
psíka medvedikovitého. Začiatok Cieleného lovu líšky hrdzavej resp. psíka
medvedikovitého na monitoring účinnosti orálnej vakcinácie proti besnote v
rámci jesennej kampane 2019 je stanovený na obdobie od 1. januára 2020
do 29.2.2020.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR pre Regionálnu veterinárnu a
potravinovú správu vo Svidníku obmedzila počet odstrelených líšok na 25 ks
a preto dátum ukončenia cieleného lovu je do naplnenia stanoveného počtu.
Psík medvedikovitý nie je zahrnutý do tohto počtu. „Za poskytnutú službu dodanie ulovenej líšky, resp. psíka medvedikovitého bude vyplatené zástrelné
v sume 15 eur. Zastrelenú dospelú líšku resp. psíka medvedikovitého je nutné
zabaliť do dvoch igelitových vriec a dopraviť v čo najkratšom čase na RVPS
Svidník, ktorá dopraví materiál do spádového veterinárneho ústavu. Pri odbere vzoriek je potrebné dodržiavať zásady stanovené pre prácu s infekčným
materiálom,“ ozrejmil riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
vo Svidníku Ľubomír Hrišo.
Dodajme ešte, že v období posledných 10 rokov Regionálna veterinárna
a potravinová správa vo Svidníku nezaevidovala žiadne ohnisko besnoty v
regióne, a to aj vďaka účinnej orálnej vakcinácii líšok.
(ps)

Od 1. februára 2020 možno profesionálny
šport vykonávať aj ako SZČO
Novela zákona o športe umožňuje od 1. februára 2020 profesionálnemu športovcovi vykonávať šport buď ako zamestnancovi
na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (podľa
§ 35 zákona o športe) alebo ako samostatne zárobkovo činnej
osobe (SZČO) na základe inej zmluvy.
Ak profesionálny športovec vykonáva šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu ako zamestnanec, na účely sociálneho poistenia
nemá postavenie zamestnanca až do 31. decembra 2021. Preto zamestnávateľ tohto športovca do uvedeného dátumu neprihlasuje do Sociálnej
poisťovne ako zamestnanca a neplatí a neodvádza za neho ani poistné na
sociálne poistenie.
Ak športovec bude túto činnosť vykonávať ako SZČO na základe inej zmluvy, ktorá sa považuje za obchodnoprávny vzťah, bude na účely sociálneho
poistenia považovaný za SZČO s oprávnením, pretože takejto osobe vznikne
oprávnenie vykonávať šport ako samostatne zárobkovo činnej osobe dňom
zápisu do registra fyzických osôb v športe.
Ak profesionálnemu športovcovi ako SZČO následne vznikne povinné sociálne poistenie, vznik tohto poistenia, výšku poistného aj údaje potrebné na
identifikáciu platby mu oznámi Sociálna poisťovňa.
(sp)

Podduklianske novinky

18 február 2020

Spravodajstvo / Inzercia

9

Na dokončenie chodníka musia vo Vagrinci čakať i naďalej
Ani tri výjazdové rokovania vlády v okrese nezmenili ich zúfalú
situáciu. Chodník v obci Vagrinec budujú na etapy už desať
rokov a len po pár metroch. Nádej im dal premiér, no ani z tej
napokon nebude nič.
Problémom obce Vagrinec sú podľa starostu Petra Klima dve skládky za
obcou. Skládka odpadu a skládka posypového materiálu cestárov. Cez Vagrinec tak denno-denne jazdí množstvo nákladiakov. „Dochádza k stretom áut a
krajnica je natoľko úzka, že stávajú sa prípady, keď autá vyletia do miestneho
potoka,“ ozrejmil situáciu Peter Klim.
V úsekoch bez chodníkov musia ľudia chodievať po kraji cesty, čo je podľa
nich veľmi nebezpečné. „Cesta je úzka a keď idú dve nákladná autá, tak
musíme sa vyhýbať, pomaly do jarku treba ísť. Jazdia ako blázni,“ pridal
svoj názor jeden z obyvateľov Vagrinca. Desať rokov volajú po
nevyhnutnosti vybudovania chodníka. Peniaze chceli od správcov
skládok, no nepochodili. Povinnosť starať sa o chodcov nemá ani
prešovská župa ako správca ciest III. triedy.
***
Starosta nesedí so založenými rukami
a časť chodníka sa mu už podarilo vybudovať
Starosta tvrdí, že nesedí so založenými rukami a časť chodníka
sa mu už podarilo vybudovať. „Máme zhruba polovicu, čiže takých
tisíc metrov, kilometer je ešte potrebné. Ja si však nemyslím, že
táto dopravná záťaž skrz dve okresné skládky má byť záťažou
obce, ktorá má 120 obyvateľov a podielové dane sú v podstate
na vykrytie réžijných nákladov,“ podotkol starosta Vagrinca.
Výjazdové rokovania vlády v okrese obci Vagrinec s chodníkom
nepomohli.
List so žiadosťou o financovanie výstavby chodníka sa na ostatné
rokovanie vlády vlani v septembri v Giraltovciach podľa Petra
Klima ani nedostal. Keď oslovili priamo premiéra, potešil ich.

„Dal prísľub, že nám pomôže túto finančnú situáciu, čo sa týka financovania
chodníka, poriešiť,“ povedal starosta Peter Klim, no napriek tomu, z rezervy
predsedu vlády na nový chodník peniaze nedostanú.
„Predmetná žiadosť na úrad vlády prišla a predseda vlády SR sa ňou aj
zaoberal. Ide však o sumu 150 000 eur a z rezervy predsedu vlády SR sa
poskytujú násobne nižšie sumy,“ zareagovala hovorkyňa predsedu vlády
SR Patrícia Macíková. „Minimálne by sme chceli, aby sme pokročili na ten
najhorší úsek, dve zákruty po sebe,“ dodal Peter Klim, no odpoveď vlády je
však jasná a starosta sa podľa nej bude musieť znovu spoľahnúť len a len na
svoju šikovnosť a miestni musia i naďalej poriadne dbať na svoju bezpečnosť.
„Na financovanie opravy chodníka vzhľadom na výšku sumy je potrebné nájsť
iné zdroje,“ uzavrela premiérova hovorkyňa Patrícia Macíková.
(ps)

Politická inzercia

Problémom obce Vagrinec sú podľa starostu Petra
Klima dve skládky za obcou. Skládka odpadu a skládka
posypového materiálu cestárov. Cez Vagrinec tak dennodenne jazdí množstvo nákladiakov
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Z tradičného fašiangového stretnutia skôr narodených
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svidníku usporiadala Senior party. Je to tradičné fašiangové stretnutie
tých, skôr narodených.
Svidnícki seniori si každý rok týmto stretnutím s rovesníkmi zaspomínajú
na časy svojho aktívneho života. Príjemné posedenie sa konalo 5. februára
v Reštaurácii Stavbet. Do tanca vyhrával Marek Kizák a o kultúrny program
sa postarali naše speváčky - seniorky. Nechýbala ani bohatá tombola, ktorou
vďaka ochotným a štedrým sponzorom sme potešili mnohých šťastlivcov.
Aj touto cestou srdečne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do tomboly: Ľubomírovi Neilovi, mestu Svidník, Ivete Ľos-Božikovej, poslancovi NR SR M.
Krajkovičovi, Vasiľovi Bachuľákovi, Tiborovi Popovcovi, Márii Blichovej, Ivovi
Labunovi, Lenke Vaňkovej, B. Barnovi, Marekovi Špakovi, Eve Čikovskej,
Márii Berežnej, p. Kseničovej, Ždiňákovi, Petrovej, Mihalíkovej, Andraščíkovej, M. Bobákovi, Magerovej, Drabovej, Maššovi, Marusinovi, Halčíkovi a
Horkovičovi.
Ďalej firmám: Pekáreň Šandal, Vanapo, Vermex, Dost, Pavanna, Aquaruthenia, VVS, Dukla destination, lekárňam: Tilia, Avena, Unicum, U sv. Petra a
Jakuba, Centrál. Rodine Pančákovej z Martina a všetkým ostatným nemenovaným sponzorom, ktorí urobili radosť nám starším. Vďaka patrí aj všetkým
členom výboru, ktorí tiež prispeli do tomboly a pomáhali pri organizovaní tejto
kultúrno-spoločenskej akcie. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Staroba je životné obdobie, ktoré je vyvrcholením životnej etapy, kde sa spája
minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Je to proces, ktorý prebieha po celý život.
Byť starým je jediný spôsob ako žiť dlho. Preto sa starobe nevysmievajme,
lebo k nej smerujeme.
Svidnícki seniori zo ZO JDS vo Svidníku

Stratené drevené cerkvi Podduklianske
novinky

Koncom roka 2019 sa objavila kniha venovaná dreveným chrámom severovýchodného
Slovenska, ktoré sú právom považované za vrchol ľudovo-umeleckej a architektonickej
tvorivosti našich predkov.
Avšak publikácia Stratené drevené cerkvi severovýchodného Slovenska zachytáva práve chrámy, ktoré už
dnes nenájdeme. Niektoré boli zničené počas 1. a 2. svetovej vojny, iné vyhoreli,
alebo ich zamenili murovanými, v lepšom prípade boli zachránené premiestnením na iné miesto. Autormi unikátnej slovensko-ukrajinskej publikácie sú
Mychajlo Syrochman (výtvarník, kunstológ, filológ, bádateľ drevenej architektúry) a Jaroslav Džoganík (vysokoškolský pedagóg, literárny kritik, tlmočník,
prekladateľ a v súčasnosti riaditeľ Slovenského národného múzea - Múzea
ukrajinskej kultúry vo Svidníku).
Odborno-populárna publikácia zahŕňa 41 objektov doplnených o archívnu
fotodokumentáciu Volodymyra Sičynského, Floriána Zapletala, Kornela Divalda, Rudolfa Hůlku, Josefa Vydru, Josefa Poláka, Josefa Řeřichu, Volodymyra
Zalozieckieho a i. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia. Predstavená publikácia bola zároveň nominovaná v ankete Kniha
roka PSK 2019.
Hlasovanie prebieha do 25. februára 2020 dvojakým spôsobom:
Elektronicky cez hlasovací formulár, alebo osobne prostredníctvom hlasovacieho
formulára, ktorý je možné vyplniť v Podduklianskej knižnici, ale aj v SNM-MUK.
Viac info a zoznam ďalších nominovaných na: http://www.kniznica-poh.sk/index.
php/140-kniha-psk-2019/256-kniha-roka-psk-2019-hlasovanie
Miriam Božiková

Sledujeme aktuálnu situáciu vo výskyte sezónnej chrípky
Pozorne sme sledovali aktuálnu situáciu vo výskyte
sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach
v 7. kalendárnom týždni v okresoch Svidník a Stropkov.
Ako to vidia odborníci z Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku?
Okres Svidník:
Bolo hlásených 468 akútnych respiračných ochorení,
čo predstavuje chorobnosť 1509,1/100 000 osôb v
starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 0-5
rokov (4611,1/100 000) a 6-14 rokov (3465,6/100 000).
Chorobnosť je rovnaká ako v 6. kalendárnom týždni.
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia
nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený na dvoch
ZŠ - Rovné a Nižný Mirošov, jednej súkromnej SOŠ
(Giraltovce) a jednom gymnáziu (Giraltovce).
Okres Stropkov:
V 7. kalendárnom týždni bolo hlásených 261 akútnych
respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť
1265,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich
v tomto týždni. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej
skupine 15-19 rokov (2491,1/100 000 obyvateľov).
V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo
k poklesu chorobnosti o 7,98 %. Chorobnosť na
chrípku a chrípke podobné ochorenia bola 87,3.
Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený na jednej
ZŠ (Kolbovce).
(pn)

si môžete zakúpiť
už aj v trafike
GECO SK
v obchodnom dome
Kaufland vo Svidníku
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Čo premieta Kino Dukla
PRÍPAD MŔTVEHO NEBOŽTÍKA
Piatok 21. februára o 19. hodine

Réžia: Miloslav Šmídmajer • Scenár: Lumír Holčák, David Ziegelbauer •
Kamera: Peter Beňa • Hrajú: David Novotný, Hana Vagnerová, Martin Pechlát,
Lukáš Příkazký, Miroslav Táborský, Milan
Šteindler, Pavel Rímský, Tereza Srbová,
Eva Holubová
Komédia, ktorá si uťahuje z kriminálok,
ktorých sú dnes plné televízne obrazovky.
Film využíva klišé kriminálneho žánru, a
tak sa dej, ktorý divák pozná už z miliónov
žánrových snímok z policajného prostredia, stal podhubím pre slovný humor a absurdne vygradované situácie. Na scéne sa
objavuje major Prubner (David Novotný),
jeho nová kolegyňa Skálová (Hana Vagnerová) a detektívi Rorýs (Martin Pechlát) s
Dymákom (Lukáš Příkazký). Úloha, ktorú
dostali od náčelníka kriminálky Drátka
(Miroslav Táborský), je jasná - vyriešiť
vraždu Starablažkovej. Kriminalisti o obeti
postupne vypátrajú, že úspešne vydierala,
a preto sa jej niekto zbavil. Veľa stôp však
nemajú a majorovi Prubnerovi navyše šliape na päty jeho nadriadený plukovník
Drátek, ktorý mu dá na vypátranie vraha len týždeň - teda sedem dní!
Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premiéry: 20. február 2020, Krajina
pôvodu: Česká republika, komédia, krimi, 95 minút, vstupné: 5 eur

ĽADOVÁ SEZÓNA 3
Nedeľa 23. februára o 15. hodine

Cool partička je opäť v kinách!
Réžia: Tim Maltby, Richard Finn • Dabbing: Miloslav Kráľ, Michaela Drotárová,
Miroslav Trnavský, Miroslav Noga, Dušan Cinkota, Martin Hronský, Michal
Ďuriš, Ján Greššo
NeNORMálny ľadový medveď Norm spolu s nezničiteľnými lumíkmi je späť.
Cool partička bude tento raz zasahovať až v ďalekej Číne. Celý Sever je hore
nohami z príprav na svadbu Normovho starého otca, ktoré má na starosti Norm.
Situáciu ešte viac skomplikuje stretnutie s archeológom Jinom, ktorý nášho
kráľa Severu poverí úlohou ochrániť vzácny čínsky artefakt. Keďže je Norm
dobrák od kosti, prisľúbi, že artefakt doručí Jinovmu vnukovi do Pekingu na
slávnosť konajúcu sa len raz za 100 rokov. O drahocenný predmet má však
záujem aj zloduch Dexter, bývalý archeológ, ktorý je odhodlaný urobiť všetko
preto, aby artefakt získal pre seba a speňažil. Bláznivá cesta okolo sveta sa

1 2 3 . ( Po d d u k l i a n s ke o ) s ve t ov é k i n o
19. februára o 19. hodine
v Podduklianskom osvetovom stredisku
Po mnohoročnom odlúčení a rozdielne zvolených životných cestách sa
dvaja bratia, Christian (43) a Georg
(45), stretávajú na pohrebe svojho otca.
Počiatočný súboj päsťou priamo na
cintoríne, neskôr spočinutie v rodnom
dome preliate množstvom pálenky, okorenené partičkou ping-pongu na život a
na smrť - to všetko napokon vedie bratov
k osudovému rozhodnutiu.
Aj cesta môže byť cieľ, a tak sa obaja
bratia v emocionálnom (aj alkoholovom)
opojení vydávajú na výlet, o ktorom
snívali už ako chlapci. Na výlet cez celé
Nemecko na staručkých mopedoch s
rýchlosťou obmedzenou na 25 km/h.
Začína sa cesta plná vrcholov a pádov,
bratského odďaľovania aj zbližovania,
humoru aj hľadania zmyslu života…
Vstupné 3 € / preukaz SFK 2 €
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môže začať. Dokáže Norm dodržať slovo dané novému priateľovi a zároveň
sa vrátiť domov včas na svadbu svojho starého otca pri polárnej žiare?
Rok výroby: 2019, Dátum lokálnej premiéry: 20. február 2020, Krajina pôvodu:
USA, rodinný, animovaný, komédia, 90 minút, vstupné: 5 eur

SVIŇA
Nedeľa 23. februára o 19. hodine

Nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš.
Film bol nakrútený na základe rovnomeného knižného bestselleru spisovateľa
A. Soltésza. Odohráva sa vo svete vysokej politiky, mafie bielych golierov,
organizovaného zločinu, obchodu s bielym mäsom a veľkých peňazí.
Réžia: Mariana Čengel Solčanská, Rudolf Biermann • Scenár: Mariana
Čengel Solčanská, Rudolf Biermann • Kamera: Ivan Finta • Hudba: Vladimír Martinka • Hrajú: Jozef Vajda, Marko Igonda, Dano Heriban, Gabriela
Marcinková, Diana Mórová, Braňo Bystriansky, Szidi Tobiasz, Jakub Rybárik,
Mária Schumerová, Dana Droppová, Petra Dubayová, Andrej Remeník
Krajinku kdesi pod horami ovládajú vysokopostavení zločinci, ľudia prepojení

s politikou, mafiou, ale aj s políciou, súdmi a veľkými kšeftami. Závislá tínedžerka zmizne z resocializačného centra, no nikomu nechýba. O nútenom sexe
a drogách chce povedať na polícii, ale pošlú ju preč. Vyhľadá novinára, ktorý
sa pustí do rozplietania neuveriteľnej chobotnice zločinu, mafie, vydierania.
Talentovaný politik sa stane predsedom a ovládne celú krajinu, pretože kto
má moc, má pod palcom aj políciu, aj štátne obchody. Z malého veksláka
sa stáva veľký vydierač, ktorý s ľuďmi narába ako so šachovými figúrkami.
Lenže môže pravda prežiť, medzi ľuďmi, ktorým ide o prachy a moc? Alebo
sa boh peňazí neštíti ani vraždiť?
Scenár a réžiu filmu mali v rukách dve výrazné osobnosti slovenského filmu
Mariana Čengel Solčanská a Rudolf Biermann. Prečo sa rozhodli spoločne
vytvoriť takýto emočne intenzívny film? „Umenie možno nemá moc zmeniť
svet, ale máme stále slobodu vysmiať sa ľudskej hlúposti,” povedala Mariana Čengel Solčanská. „Sviňa je film, cieľom ktorého nie je súdiť či nebodaj
odhaľovať utajované skutočnosti, ale priniesť dobrý divácky zážitok,” hovorí
Rudolf Biermann, “Napínavý akčný film, kde uvidíte skvelé herecké výkony,
výborné drsné dialógy inšpirované životom.”
Rok výroby: 2019, Dátum lokálnej premiéry: 6. február 2020,
Krajina pôvodu: Slovensko, triler, 98 minút, vstupné: 5 eur
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Svidnícki hokejisti AHK na turnaji v Užhorode
Svidnícki amatérski hokejisti boli pozvaní
na 5. ročník medzinárodného hokejového
turnaja FRIENDSHIP CUP UZHGOROD.
Turnaj sa konal 1. februára a zúčastnili sa
ho aj nadšenci amatérskeho hokeja zo Sniny,
Sobraniec, Bratislavy a domáci Zakarpatskí
medvedi.
Účastníci turnaja boli srdečne privítaní
predstaviteľmi mesta Užhorod a Zakarpatskej hokejovej federácie. Hokejistom

Svidníka sa na turnaji v oklieštenej
zostave veľmi nedarilo a po troch
tesných prehrách a jednej remíze
obsadili piate miesto. Cenu jednotlivcov najlepší útočník turnaja získal
hráč AHK Svidník Peter Bochnovič.
Celý turnaj sa odohrával vo veľmi
srdečnej a priateľskej atmosfére
a bol veľmi dobre zorganizovaný,
za čo patrí organizátorom veľké

Víťazná šnúra pokračuje

poďakovanie.
Výsledky AHK Svidník: AHK - HK
Sobrance 1:2, AHK - HK Snina 0:1,
AHK - HK Bratislava 1:2, AHK - Zakarpatské medvede 2:2. Konečné
poradie: 1. Zakarpatské medvede
Užhorod, 2. HK JARKOP Sobrance,
3. HK Snina, 4. HK Bratislava, 5.
AHK Svidník.
(pm)

Mladšie žiačky ŠK Komenského
Svidník tento víkend cestovali na 3.
kolo finálového turnaja do Lendaku.
Po minulom víkende, keď doma vyhrali
všetky tri zápasy, pokračovali vo víťaznom ťažení aj na palubovke Lendaku.
Za búrlivého povzbudzovania fanklubu, ktorý neodradilo ani 150 km cesty,
postupne zdolali Stropkov, Lendak a
Spišskú Novú Ves. Družstvá Vranova
a Elby Prešov mali pauzu. Zatiaľ sme
na prvom mieste, ale nasledujúce dve
kolá máme voľno. Ako to nakoniec
skončí a či si naše dievčatá vybojujú
postup na Majstrovstvá Slovenska, sa
rozhodne 18. apríla v Spišskej Novej
Vsi a hlavne na poslednom 7. turnaji
25. apríla v Prešove.
Výsledky: Svidník - Stropkov 2:0
(20, 21), Lendak - Svidník 0:2 (13,
14), Svidník - Spišská Nová Ves 2:0
(8, 11).
Zostava: Gulová, Sadivová, Keselicová, Siváková, Klimová, Rodáková,
Vaškaninová, Vooková, Paligová,
trénerka Haľková.
(gh)

Medziokresná súťaž družstiev
Piata liga pokračovala šestnástym kolom, v ktorom sa hostia
tešili iba v jednom prípade zásluhou stropkovského Béčka, ktoré
zvíťazilo nad svidníckym Déčkom a nedovolilo sa im radovať z
prvých bodov ani v tomto kole.
V priamom stretnutí o priebežné
šieste miesto zvíťazilo stropkovské
Céčko nad Radomou a priblížilo sa k
družstvám, ktoré bojujú o tretiu priečku. Body na prvých dvoch miestach
sa vyrovnali aj preto, že Staškovce
mali voľné kolo.
Výsledky 16. kola:
Centrál Svidník D STMK Stropkov B 5:13
B.: M. Mikuš 2,5; A. Dudáš 1,5; Vasi-

lenko 1 - D. Polivčak 4,5; J. Bedruň
3,5; B. Bedruň 3; Bunda 1.
Centrál Svidník C Lužany C 15:3
B.: M. Kosť 4, M. Kostelník 4, S. Olijar
3 - Ľ. Tomko 1.5, M. Michalko 0.5, R.
Tomko 0.5, F. Čižmár 0.5.
Centrál Svidník B Brusnica A 13:5
B.: M. Nemec, J. Antoš, A. Gonos po
3,5 - M. Fečko 4; J. Štefanišin 1.

Lužany D Vyšný Hrabovec A 10:8
B.: K. Cigán 3, S. Gdovin 2.5, M. Gdovin 2, P. Rozkoš 2, R. Vavrek 0.5 - V.
Medvec 4.5, J. Časár 3.5.
STMK Stropkov C Radoma A 10:8
B.: J. Pašeň 3,5; O. Mulik 3; V. Mihok
2,5; M. Grešlik 1 - M. Hrušč 3,5; M.
Baran 3,5; Juhás 1.
TABUĽKA
1. Staškovce 14 14 0 0 175: 77 42
2. Centrál C 15 13 1 1 193: 77 42
3. Centrál B 15 9 1 5 175: 95 34
4. Stropkov B 15 9 0 6 162:108 33
5. Lužany C 14 9 0 5 130:122 32

6. Stropkov C 15 7 0 8 138:132 29
7. Radoma
14 6 0 8 119:133 26
8. Lužany D 15 5 0 10 99:171 25
9. Brusnica
14 5 0 9 117:135 24
10. Hrabovec 14 2 0 12 80:172 18
11. Centrál D 15 0 0 15 52:218 15
17. kolo je na programe v piatok
21.2.2020 o 18. hodine a stretnú
sa:
GS Vyšný Hrabovec - ŠŠK Centrál
Svidník B; JMC Lužany C - STMK
Stropkov B; STO Brusnica - ŠŠK
Centrál Svidník C; TJ Radoma - JMC
Lužany pri Topli D; ŠM TJ Staškovce
- STMK Stropkov C; ŠŠK Centrál
Svidník D voľno.
(ku)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE
18. do 24. februára 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15
vo Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
21. a 23. februára 2020: MUDr. Ľ. Girašek - Letná 1946/3 v Stropkove.
Kontakt: 054/742 41 97.
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 18. februára: 6.00 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Ján
/ † Ján I., (ročná lit. s panychídou), 17.30 hod.: † Vladimír, Pavel,
Streda 19. februára: 6.30 hod.: † Vladimíra, Martin, Hanka, Martin, 17.30
hod.: * Mária (70 rokov života),
Štvrtok 20. februára: 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Anna,
Juraj, Ján, Helena, Justína, 16.45 hod.: ruženec za závislých, 17.30 hod.: †
duše v očistci, tichá adorácia s požehnaním,
Piatok 21. februára: 6.30 hod.: * Paraska, 17.30 hod.: * Michal, Jaroslav,
Nataša,
Syropôstna sobota - 22. februára: 8.00 hod.: * Ján M.,
Syropôstna nedeľa - o vyhnaní Adama z raja, hlas. 4, 23. februára: 7.00
hod.: ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * Eva (60 rokov), 10.30 hod.: * farnosť,
17.00 hod.: večiereň s poklonami, 17.30 hod.: * Michal s rod.,
Pondelok 24. februára: ZAČIATOK ŠTYRIDSIATNICE, PRÍSNY PÔST, 6.30
hod.: † Agnesa, 18.00 hod.: † Martin, veľkopôstny moleben.
• V pondelok 24. februára je prvý deň Veľkého pôstu. V tento deň sa zachováva prísny pôst. Zdržiavame sa mäsa, mlieka, vajec. Raz do dňa sa môžeme
najesť dosýta, okrem toho je možné malé občerstvenie. Večer sa po sv. liturgii
budeme modliť Veľkopôstny moleben.
Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná
Utorok 18. februára: 17:00 + Karol, Alica, Ján, Anna, Streda 19. februára:
17:00 + Michal, Štvrtok 20. februára: 7:00 + Miloslava (40 dňová), Piatok
21. februára: 17:00 + Demeter, Mária, Sobota 22. februára: 7:00 + Jozef a
Helena M., Nedeľa 23. februára: 9:00 Za farnosť; 14:00 Modlitba ružencov
Sála Kráľovstva - Jehovovi svedkovia
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej ulici
2042 vo Svidníku: Štvrtok 20. februára o 18.00 hod.: Rozbor biblické časti
z 1. Mojžišovej 18.-19. kap. Čo sa učíme z toho, že Jehova vykonal rozsudok
nad Sodomou a Gomorou? V časti Život kresťana: Čo sa z biblickej správy
o Lótovi učíme o tom, aké je nebezpečné milovať svet alebo veci vo svete?
Ako ukážeme, že milujeme Jehovu, a nie svet?
Nedeľa 23. februára o 9.30 hod.: Zaznie biblická prednáška: Zožneš to, čo
rozsievaš. Spoločný rozbor Biblie o 10.10 hod.: Ako dávame najavo svojím
životom, že poznáme Boha?
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SANIGA, Miroslav: Prechádzky slovenskou prírodou.
Bratislava, AlleGro Plus s.r.o. 2019. 261 s.
Meno autora tejto knihy docenta
Miroslava Sanigu, ornitológa,
milovníka prírody, nadšeného
fotografa a kresliara, je zárukou
dobrého a zmysluplného čítania.
Jednotlivé texty vás môžu sprevádzať dianím v našej prírode od
januára do decembra a na ďalší
rok znova a znova. Aj keď táto
kniha je prioritne určená dospelému čitateľovi, vďaka bohatému
obrazovému materiálu, textom k
početným obrázkom, ale i vďaka
autorovmu štýlu po nej rady siahnu
aj staršie deti.
Autor svojim osobitým spôsobom
sprevádza čitateľa jednotlivými
mesiacmi života v zátišiach našej
prírody, zoznamuje ho so zvieratami aj s rastlinami, nešetrí vtipnými príbehmi, zaujímavosťami,
múdrosťami našich predkov, no i
vedeckými poznatkami, a najmä
láskou k prírode. Nech sa páči, začítajte sa...

HILTON, Paris
Dcéra bohatého majiteľa siete hotelov a realitných kancelárii, Paris Hilton,
sa narodila 17. februára 1981 v New Yorku. Už od detstva sa jej život podobal
životu princeznej. Bývajúca v luxusných palácoch, majúca všetko, na čo si
len spomenula, obklopená exkluzívnymi partiami a obletovaná fotografmi,
stala sa z nej celebrita bez jediného pohnutia prstom. Vďaka peniazom sa
tak dostala do televízie, filmu a do rádií. Mladá milionárka má za sebou hranie
v televíznych reklamách, seriáloch a tiež filmoch. Prvú väčšiu rolu dostala v
roku 2001vo filme Zoolander. V roku 2005 sa mihla v horore House of Wax.
Dokonca natočila svoje vlastne CD s popovými pesničkami. Paris sa venuje
modelingu, dizajnu, písaniu. V roku 2006 sa stala najvyhľadávanejšou osobnosťou na internete.

VRCHLICKÝ, Jaroslav (17.2.1853 - 9.9.1912)
Vlastným menom Emil Frida, bol český spisovateľ, básnik, dramatik a prekladateľ. Študoval na Filozofickej fakulte v Prahe dejepis, filozofiu a francúzsku
literatúru, ktorú neskôr prekladal. Pracoval ako vychovávateľ a tajomník
grófskej rodiny v Taliansku. Po návrate do Čiech pôsobil ako učiteľ, neskôr
sa stal profesorom moderných vied a získal čestný doktorát. Na univerzite
prednášal literatúru, bol jedným z prvých členov Českej akadémie vied. Bol
nominovaný na Nobelovu cenu za literatúru. Vrchlického dielo obsahuje viac
ako 200 zväzkov lyriky, epiky, básnických zbierok a divadelných hier. Svojou
tvorbou pripravil pôdu pre symbolizmus.

- Raz budú v armáde slúžiť iba ženy.
- Hlúposť. Armáda nemôže
pozostávať zo samých veliteľov!
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Teplákový ples sa vydaril - zábavou i tombolou
Po minuloročnom nultom ročníku sa svidnícki seniori v uplynulý utorok 11.
februára zabávali na prvom ročníku Teplákového plesu.
Už tradične sa zišli v reštaurácii svidníckeho Hotela Rubín na podujatí,
ktoré zorganizovala Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými
chorobami na čele s predsedníčkou Irenou Prusákovou. Práve ona spolu s
okresným predsedom tejto organizácie Michalom Varcholíkom Teplákový
ples otvorila a k jeho účastníkom zo Svidníka a širokého okolia sa prihovoril
aj viceprimátor mesta Svidník Michal Goriščák a poslankyňa Mestského
zastupiteľstva Katarína Siváková.
Do tanca plesajúcim vyhrával muzikant Marek Kizák, program spestrila aj
humorná scénka v podaní troch členiek organizácie a vďaka štedrým sponzorom sa účastníci Teplákového plesu tešili aj z hodnotných cien, ktoré vyhrali
v bohatej tombole. Organizátori aj touto cestou ďakujú všetkým sponzorom,
ktorými boli:
poslanec Národnej rady SR Mikuláš Krajkovič, primátorka Svidníka Marcela
Ivančová, viceprimátor Svidníka a riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny Michal Goriščák, poslankyňa Mestského zastupiteľstva vo Svidníku
Katarína Siváková, PD Rovnosť Mestisko - Emília Belasová,, MUMAX Svidník,
Kvetinárstvo Marcela Bilasová, Kozmetické štúdio Nataly Grešlíková, Iveta
Kočanová, Darina Kačmárová, Miroslav Kurečko, Audio video centrum Svidník,
CREATION - Mariana Petríková, ADRIANA - Marek Andrejko, ALNA-A Svidník,
Záhradná technika Michal Špak, Kadernícky salón Iveta Vansová, PETRAMA
- Ján Marusin, Kamil Petrík, TONI - Anton Kekelík, Ovocie a zelenina - Mária
Berežná, Božena Skirková, Vasiľ Bachuľak, EMILY - farby a laky, KVETY
DECOR - Emília Kseničová, KRYŠTÁL - Mária Kosťová, Stavebniny Tomáš

Matkobiš, Emília Sadivová, Michalov - OD PROFIT, Saly záhradné centrum,
Ľuba Vooková, Ján Sabol, Michal Kurilec, Slavomír Petra, Reštaurácia
MASSIMO, Tlačiareň svidnícka, Pet Centrum - Robert Rodák, Lekáreň TILIA,
Kvetinárstvo Kizová, Flóra centrum - Jaroslav Duchoslav, Bytový textil - Alena
Magerová, Čínsky obchod pri Vermexe, poslanec Mestského zastupiteľstva
vo Svidníku Adrián Labun, Danka Kurilcová, Pekáreň Šandal.
(pn)
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