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Dvaja štátni tajomníci Ministerstva dopravy na stretnutí so starostami v Hrabovčíku
Hneď dvaja štátni tajomníci zavítali v uplynulý piatok do svidníckeho regióne. Štátni tajomníci Ministerstva dopravy a výstavby
si za cieľ svojej návštevy zvolili Hrabovčík. Jaroslav Kmeť a
Katarína Bruncková prišli na pozvanie podpredsedu hnutia Sme
rodina Josefa Vašutu.
Obaja spomínaní štátni tajomníci Ministerstva dopravy a výstavby sú spolu so
samotným ministrom Andrejom Doležalom nominantmi spomínaného vládneho
hnutia Sme rodina. Katarína Bruncková už vo svidníckeho regióne raz bola,
teraz to bola jej druhá návšteva, no a Jaroslav Kmeť ako rodák z Humenného
pozná kraj pod Duklou ešte lepšie a vo Svidníku i v celom regióne bol už aj
ako štátny tajomník hneď viackrát.
Ako nás informoval podpredseda hnutia Sme rodina a zároveň asistent poslanca Národnej rady za Sme rodina Ľuboša Krajčíra Josef Vašuta, s obidvomi
spomínanými štátnymi tajomníkmi spolupracuje dlhodobo a rozpracované
majú viaceré projekty súvisiace s podporou a rozvojom kraja pod Duklou.
Štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby Jaroslav Kmeť sa najprv
zastavil na Obecnom úrade v Hrabovčíku.
So starostom Sergejom Vasilenkom, primátorkou Svidníka Marcelou Ivančovou, primátorom Svidníka Ondrejom Brendzom, zástupcom Bardejova
Stanislavom Sorokom a krajským poslancom za okres Stropkov Dušanom
Lukáčom diskutoval o aktuálnych témach. Dominovali plány na výstavbu
cyklochodníkov a, samozrejme, oprava a hlavne výstavby nových ciest.

Nevynechali ani tému výstavby jednotlivých úsekov rýchlostnej cesty R4,
ktorá stále postupuje len veľmi pomaly a všetko sa zatiaľ točí iba okolo výstavy
obchvatu Prešova. Výstavba ďalších úsekov tejto rýchlostnej cesty, ktorá má
spojiť maďarskú hranicu s tou poľskou, je stále veľmi otázna.
Neskôr sa k Jaroslavovi Kmeťovi pripojila aj jeho kolegyňa, štátna tajomníčka
Katarína Bruncková. V priestoroch oddychovej zóny obce Hrabovčík sa stretli
s viacerými starostami obcí okresov Svidník, Stropkov a Bardejov.
Ako uviedol podpredseda hnutia Sme rodina Josef Vašuta, cieľom bolo, aby
sa starostovia na konkrétne témy a problémy, ktoré ich trápia, mohli pýtať

priamo tých najkompetentnejších, v
tomto prípade štátnych tajomníkov
Ministerstva dopravy a výstavby.
Dodajme, že Jaroslav Kmeť vo funkcii
štátneho tajomníka sa venuje cestnej, železničnej a leteckej doprave,
elektronickým službám a stratégii a
napríklad aj poštám. Jeho kolegyňa
Katarína Bruncková sa vo funkcii
štátnej tajomníčky venuje výstavbe,
bytovej politike, cestovnému ruchu a
vodnej doprave.
No je prirodzené, že diskusia starostov so štátnymi tajomníkmi sa preto
týkala práve spomínaných tém.
(ps)
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Obľúbený slovenský televízny zabávač a režisér Daniel Dangl navštívil Svidník
„Tohto roku pôjdem pozrieť Duklu!“
Obľúbený slovenský televízny zabávač a režisér Daniel Dangl
navštívil uplynulý týždeň mesto Svidník. Okrem pracovných
povinností, ktoré ho na východnom Slovensku čakali, prišiel
prehodiť pár slov aj s uznávanou lekárkou, primárkou Dermatovenerologického oddelenia sanatórneho typu Hanou Zelenkovou.
Čo robíte na východnom Slovensku?
„Ide o tri veci. Budeme tu natáčať
jeden film. Okrem toho chystáme
tu v okolí tiež reláciu S úsmevom
po Slovensku, čo je cestovateľská
šou. Tretia vec je tajná, o ktorej ešte
nemôžem rozprávať.“
Mohli by ste nám viac povedať o
pripravovanom filme?
„Zatiaľ pripravujeme film, ktorý sa
volá Kavej. Je postavený na základe
populárneho seriálu, ktorý bol na internete. Nám sa zapáčila myšlienka,
urobiť z toho film.
Čiže pracujeme na tom teraz. V tomto zvláštnom období je veľmi ťažké
povedať, kedy ho diváci budú môcť
vidieť, ale v princípe ho natočíme
teraz a do roka a do dňa býva filmová
premiéra.“
Jednou z Vašich zastávok na
východnom Slovensku bolo aj
mesto Svidník. Navštívili ste v ňom
Dermatovenerologické oddelenie
sanatórneho typu DOST...
„Bol som pozrieť pani doktorku
Hanu Zelenkovú, lebo ona je tiež
pilot ako ja.

Rozprávali sme sa o pilotovaní.
(Smiech)“
V zábavnej šou televízie Markíza
s názvom Dvaja na jedného, nachytávate populárne osobnosti.
Aj Vás už niekto v živote reálne
nachytal?
„Nepodarilo sa to zatiaľ nikomu.
Snažili sa to urobiť dva, trikrát z Fun
rádia, ešte Andrej Bičan svojho času,
mal podobnú reláciu. No tak, verím,
že sa to už niekomu, konečne podarí.
(Úsmev)“
Čo je aktuálne Vašim najväčším
prianím?
„Uff. Pekná otázka. No, dobrá
otázka. Mám taký pocit, že by som
si, želal, aby sme sa vrátili do takého
toho normálu, v takom globálnejšom
slova zmysle.
To je asi také globálnejšie prianie. A
bol by som rád, keby sa mi podarilo
dosiahnuť nejaké pracovné, ale aj
súkromné ciele, ktoré mám vytýčené
v najbližšom období.“
Počas návštevy východného
Slovenska ste stihli spoznať aj
jeho krásy, prípadne prírodné
pamiatky?

„Ja východné Slovensko poznám
relatívne veľmi dobre, lebo som bol
dva roky v Košiciach a Prešove v
divadle, po vysokej škole.
Čo nie je celý východ samozrejme,
ale v rámci našich cestovateľských
šou, či už Vo štvorci po Slovensku,
alebo S úsmevom po Slovensku,
sme spoznali veľkú časť východného
Slovenska. Ale musím povedať jednu
vec, že na Dukle som ešte nebol, ale
tohto roku pôjdem.“
Ako často navštevujete východné
Slovensko?

„Do roka tak päť, šesť, sedemkrát.“
Vidno Vás stále vysmiateho. Asi
máte šťastný život. Existuje na
šťastie recept?
„Juj to si myslím, že nie. Ja mám pocit, že sme tu veľmi krátko. Pár tých
miliárd ľudí, čo sme vyvolení, aby sme
tu prežili pekný život a netreba si ho
komplikovať.
Každú vec, ktorá je komplikovaná
a neprodukuje smiech považujem za
banálnu. Treba si užívať, ten život,
ktorý máme daný.“
Jana Savčáková

Prešovský kraj opraví úsek cesty okresná hranica Svidník - Mičakovce
Prešovská samospráva opraví ďalšie cesty v nevyhovujúcom
stave. Do roka zmodernizuje vozovku na úseku Hudcovce - Topoľovka a okresná hranica Svidník - Mičakovce.
Modernizácia ciest v Prešovskom
samosprávnom kraji (PSK) pokračuje.
Župa odovzdala v stredu 26. mája
ďalšie staveniská ciest do rúk zhotoviteľom. Opravia sa cesty v okresoch
Svidník a Humenné.
„V oboch prípadoch ide o významné napojenia na cesty prvej triedy,
preto je dôležité, aby boli tieto
úseky zmodernizované. Aktuálne
sa totiž nachádzajú v horšom technickom stave. Som presvedčený,
že ich rekonštrukciou sa zlepší aj
dostupnosť do rekreačnej oblasti
Domaša, ktorá sa stáva čoraz
atraktívnejšia nielen pre domácich,
ale aj turistov. V rekonštrukciách
ciest budeme v tomto roku pokračovať aj v ďalších okresoch, aby
sme zlepšili životné podmienky
miestnych obyvateľov,“ uviedol

predseda PSK Milan Majerský.
Na úseku Hudcovce - Topoľovka
(okres Humenné) sa zmodernizuje
1,04 km vozovky. Súčasťou prác bude
aj rekonštrukcia troch priepustov,
preložka STL plynovodu a preložka
telekomunikačných káblov.
Celkové náklady predstavujú viac
ako 991-tisíc eur, pričom kraj prispeje
na modernizáciu tohto úseku sumou
vo výške 49 555 eur. Dielo bude financované z Integrovaného regionálneho
operačného programu (IROP) 2014
- 2020. Zhotoviteľ má na realizáciu
prác jeden kalendárny rok.
Zrekonštruuje sa tiež 1,64 km úsek
cesty II/556 okresná hranica Svidník
- Mičakovce (okres Svidník). V rámci
modernizácie sa vymení obrusná a
ložná vrstva krytu vozovky, opravia
sa tri mosty, zrekonštruujú priepusty

a odvodňovacie zariadenia. Okrem
toho sa vymenia a namontujú zvodidlá a smerové stĺpiky.
Náklady na túto stavbu predstavujú
viac ako 814-tisíc eur, pričom pôjde
o európske zdroje z Integrovaného
regionálneho operačného programu

(IROP) 2014 - 2020. Prešovská
samospráva sa bude podieľať na
financovaní sumou takmer 41-tisíc
eur. Modernizácia má byť hotová do
jedného roka.
Lea Heilová, Oddelenie
komunikácie a propagácie
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Manželia Veronika a Jozef Dupňakovci sa venujú kynológii,
konkrétne nemeckým ovčiakom
Chystajú výstavu psov zo Slovenska, Poľska, Česka a Maďarska
Kynológiou sa v našom regióne zaoberá nové, ako ho sami
nazvali, „rodinné“ občianske združenie EXCELLENCE DOGS
SVIDNÍK. Jeho predsedníčka Veronika Dupňaková hneď v úvode
nášho rozhovoru vysvetlila, že sa špecializujú predovšetkým na
Nemeckých ovčiakov exteriérového typu.
VLČIAK S VÝZOROM REXA
Nemecky ovčiak exteriérového typu
znamená, laicky povedané, vlčiak s
výzorom komisára Rexa. „Vášnivým
psičkarom je môj manžel Jozef
Dupňak ml. ktorý sa ovčiakom
venuje už viac ako 20 rokov po
tom, ako mu jeho otec kúpil prvého
ovčiaka už ako chlapcovi.
Jeho vášeň pre psov spojila
našu rodinu v lásku k ovčiakom,
a tak sme si v roku 2011 založili

vlastnú chovnú stanicu s názvom
Excellence dogs,“ ozrejmil svoje
začiatky s nemeckými ovčiakmi Veronika Dupňaková. „Tento koníček
je dosť náročný, finančne a hlavne časovo. Všetci v rodine sme
pracujúci v rôznych odvetviach
s rôznymi pracovnými dobami a
skĺbenie práce s potrebami psov,
času na rodinu, nakoľko máme
malé deti, je občas šibeničné. To
je na tom to najťažšie...,“ priznáva
Veronika Dupňaková, no so 100%
presvedčením vraví, že nikto z nich by
si už život bez štvornohých miláčikov
nevedel predstaviť.
**
NEMECKÝM OVČIAKOM
SA VENUJÚ NAPLNO
Veronika a Jozef Dupňakovci sa tak
psom, konkrétne teda nemeckým
ovčiakom, venujú naplno. „Pripravujeme psov na rôzne skúšky. Máme
vlastné chovné jedince a odchov
po nich, s ktorým sa zúčastňujeme
na oblastných aj medzinárodných
výstavách nielen na Slovensku,
ale aj v zahraničí. Tento koníček je
dosť náročný, finančne a hlavne
časovo, ako som už aj skôr uviedla.
Množstvá tréningov a príprav.
Bohužiaľ, u nás vo Svidníku už
dávno nie je žiadny kynologický
klub, tak sme sa vydali vlastnou
cestou, a to cestou občianskeho
združenia, do ktorého nás, ako sa

Veronika a Jozef Dupňakovci sa tak psom, konkrétne teda nemeckým
ovčiakom, venujú naplno

Veronika Dupňaková

hovorí, nakopol Ján Vook, za čo
sme mu veľmi vďační.“
***
CHYSTAJÚ
VÝSTAVU OVČIAKOV
Občianske združenie EXCELLENCE
DOGS SVIDNÍK nepôsobí dlho, málokto o nich vie. Chcú preto ukázať
ľuďom, čomu sa venujú, ako vystavujú psov. Chystajú preto v spolupráci s
mestom Svidník a Slovenskou úniou
chovateľov nemeckých ovčiakov
oblastnú výstavu Nemeckých ovčiakov, ktorá sa uskutoční v sobotu 19.
júna na ihrisku ZŠ Komenského vo
Svidníku.
„Ak to COVID situácia dovolí, prídu

psy z poľského, českého, maďarského chovu so svojimi majiteľmi.
Bude to dostupné pre širokú verejnosť. Pripravili sme zaujímavý
program počas prestávky, obohatili vďaka skvelým sponzorom
o tombolu. Veríme, že táto akcia
bude mať úspech a budeme môcť
pokračovať v ďalších ročníkoch,“
vyslovila nádej Veronika Dupňaková,
ktorej sme sa v našom rozhovore
pýtali aj na to, ako sa vlastne treba
starať o nemeckých ovčiakov.
***
LÁSKA A VNÍMANIE POTRIEB
„Predovšetkým s láskou a vnímaním jeho potrieb. Nejde len o
ovčiakov, ale o každé jedno zviera,
ktoré si človek zadováži. Je to živý
tvor a ako aj my, ľudia, aj zvieratá
majú svoje potreby, tak sa ich naučme chápať a umožniť všetko, čo
potrebujú. Ako sa už stáročia vraví:
pes je najvernejší priateľ človeka
a ublíži svojmu majiteľovi len raz,
keď odíde do psieho neba...“ uzavrel náš rozhovor predsedníčka Občianskeho združenia EXCELLENCE
DOGS SVIDNÍK Veronika Dupňaková.
(ps)
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Spoločnosť Službyt vyplatí na preplatkoch viac ako 500 tisíc eur
Vyúčtovanie úhrad pre vlastníka bytu predstavuje rozpočítanie
skutočnej spotreby za každú energiu a službu spojenú s bývaním, dodanú do bytového domu v minulom kalendárnom roku,
vyčíslenej na základe odpočtov meračov alebo došlých faktúr
od dodávateľov energií a služieb.
Ľudia v roku 2020 vo väčšej miere ostávali doma, deti mali pozastavenú
školskú dochádzku. To malo vplyv na spotrebu energií v jednotlivých bytoch
a zvyšovalo predpoklad nedoplatkov v ročných
vyúčtovaniach. No skutočnosť, že rok 2020,
hlavne prvé mesiace roka, boli teplejšie ako rok
2019 a priaznivá cena za teplo v meste Svidník
za rok 2020, resp. jej zníženie oproti minulému
roku, mali za následok v súhrne vyššie preplatky pre užívateľov bytov oproti minulému roku.
Výhodou je aj správne nastavená zálohová
platba za byt a vhodne nastavený spôsob
rozpočítania v bytovom dome.
Celková výška preplatkov na ročnom vyúčtovaní, ktorá bude našim klientom vyplatená,
predstavuje sumu 545 549 eur, nedoplatky sú
vo výške cca 36 303 eur.
***
ČO S NEDOPLATKOM?
Užívatelia bytov s nedoplatkom väčšinou uhradia svoj dlh riadne a včas. Niektorí užívatelia
sa pri väčšom dlhu dohodnú na splátkovom
kalendári, kde je určená výška splátky.
V prípade, ak nedodržia dohodnuté splátky, vec sa postupuje súdu, ktorý
rozhodne. Avšak v tomto štádiu už neplatičovi narástol dlh aj o príslušenstvo

pohľadávky, či už zákonný úrok, resp. poplatok z omeškania, zákonom
stanovený súdny poplatok, alebo iné náklady súvisiace s vymáhaním dlhu.
Neplatič je často v omyle, že ak v štádiu po právoplatnom ukončení súdneho
konania uhradí iba inkaso - bez uvedeného zákonného príslušenstva pohľadávky - má za byt uhradené.
Nie je to pravda, dlžník musí v tejto fáze zaplatiť aj príslušenstvo pohľadávky určené súdom alebo na základe zákona. Preto odporúčame užívateľom
bytov - či už nájomných, alebo odkúpených - aby si svoje dlhy v čas a v plnej
výške uhradili a predchádzali tak zbytočnému
navyšovaniu svojich výdavkov. Jedným zo
zákonných následkov neplnenia platieb za nájomný byt je výpoveď z nájmu bytu a následná
deložácia. V tomto prípade už neplatič platí
okrem dlhov za byt aj všetky náklady súdneho
exekútora.
***
DORUČENIE DO 31. MÁJA
Každému užívateľovi bytu bude doručené
vyúčtovanie prostredníctvom predsedu spoločenstva v zákonnej lehote do 31. mája 2021.
V nasledujúcom mesiaci sa doručia všetky
údaje a preplatky z ročného vyúčtovania
Slovenskej pošte, a.s., ktorá bude realizovať
inkaso. Vyplácanie všetkých preplatkov alebo
uhrádzanie nedoplatkov bude realizované
komfortne prostredníctvom poštovej služby
SIPO.
V prípade otázok, alebo nejasností ohľadom
vyúčtovania sa ktorýkoľvek klient SLUŽBYT-u, s.r.o. môže obrátiť na naše
Oddelenie tepelnej energetiky, kde mu bude podané vysvetlenie.
V rámci zvyšovania komfortu našich služieb pripomíname, že je možnosť si
predlžiť dodávku teplej vody v bytoch aj po 23-ej hodine. Viac k tomu môžu
domoví dôverníci alebo predsedovia SVB kontaktovať Dispečing Službyt-u.
Bytové domy, ktoré ešte nemajú v zmysle platnej legislatívy namontované
merače vody s diaľkovým odpočtom, sa môžu v tejto veci informovať o možnostiach a podmienkach ich montáže na Úseku bytov. Inštalácia vodomerov
v diaľkovým odpočtom okrem splnenia legislatívnej povinnosti rieši aj ďalšie
problémy v bytovkách, napr. neoprávnená manipulácia s meračom, ovplyvňovaním meračov zo strany vlastníka, odčítanie prázdnych bytov, spätný tok,
porucha vodomeru v byte a pod., to všetko má pozitívny dopad na celkové
náklady vlastníkov bytov.
Gabriel Kaliňák, riaditeľ spoločnosti SLUŽBYT, s.r.o.

Pri ťažbe dreva narazil na míny
Prešovský policajný pyrotechnik zasahoval
uplynulý týždeň na dvoch miestach pri likvidácií
nájdenej munície z obdobia druhej sv. vojny.
Počas čistenia potoka medzi mestskou častou
Medzilaboriec Borov a obcou Habura sa našlo 9 ks protipechotných mín. V lese pri obci
Bodružal, okr. Svidník sa pri ťažbe dreva našlo
5 ks delostreleckých mín. Miesta nálezov boli
do príchodu pyrotechnika zabezpečené policajnými hliadkami. Muníciu následne prevzal
pyrotechnik.
(krpz)

V cudzom byte bez povolenia
Z prečinu neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo nebytovému
priestoru obvinili v utorok uplynulý týždeň svidnícki policajti 48 ročného muža
zo Svidníka.
Od mája 2020 až do apríla 2021 mal Svidníčan neoprávnene užívať byt na
Ul. Sov hrdinov vo Svidník. Majiteľom bytu bol ústne a písomne vyzvaný na
opustenie predmetného bytu, čo neurobil.
(krpz)
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Rodená Svidníčanka Xénia Gajdošová, rod. Feková
sa usadila v českom Liberci a šije unikátne šiltovky
Xénia Gajdošová, za slobodna Feková, sa preslávila v susednom Česku. Rodená Svidníčanka sa usadila v Liberci a spod jej
rúk vychádzajú unikátne šiltovky. Rozhovor s Xéniou Gajdošovou sme začali, samozrejme, v rodnom Svidníku.
VYRÁSTLA VO SVIDNÍKU
„Narodila som sa a vyrastala
som vo Svidníku. Základnú aj
strednú školu som absolvovala
tiež vo Svidníku. Maturovala som
na Strednom odbornom učilišti
odevnom,“ začala svoje rozprávanie
Xénia, ktorá po maturite v roku 1999
nastúpila na Textilnú fakultu Technickej univerzite v Liberci.
„Rozhodovala som sa medzi
vysokou školou v Púchove a
Technickou univerzitou v Liberci.
Libereckú vysokú školu som si
vybrala pre jej dlhej históriu a
možnosti vybrať si po troch rokoch

štúdia zameranie, ale, samozrejme,
lákala ma možnosť štúdia v Českej
republike.“
Vysokú školu v českom Liberci absolvovala v roku 2005. Po škole najskôr pracovala ako supervízor kvality,
neskôr zmenila odbor a stal sa z nej
disponent logistiky v medzinárodnej
prepravnej spoločnosti. Už v tej dobe
doma šila čiapky. A prečo vlastne po
vysokej škole ostala v Liberci?
„Ťažká otázka, už v poslednom
ročníku vysokej školy som bývala
v podnájme, takže som si nemusela
hľadať bývanie. V tej dobe bolo v
Českej republike veľa pracovných

Xénia Gajdošová, za slobodna Feková, sa preslávila v susednom Česku. Rodená Svidníčanka
sa usadila v Liberci a spod jej rúk vychádzajú
unikátne šiltovky...

Šiltovky z dielne Xénie Gajdošovej, rodenej Fekovej
má označenie Originálne české šiltovky
príležitostí. V podstate som si hneď
po štátniciach našla prácu, mala
som kde bývať, takže to tak nejak
automaticky vyplynulo,“ priznala
Xénia Gajdošová s tým, že cesta k
šiltovkám bola krkolomná.
***
CESTA K ŠILTOVKÁM
BOLA KRKOLOMNÁ
„Niekedy, myslím, že to bol rok
2011, sa rozmohlo handmade. Kolegyňa v práci mi rozprávala o kamarátkach, ktoré plietli a predávali
svoje výrobky na jedných známych
českých webových stránkach s
handmade výrobkami a mňa to,
samozrejme, tiež hneď pohltilo. Zo
začiatku som iba tak sondovala, o
čo je najväčší záujem. V tej dobe
som vôbec netušila, čo by som
chcela vyrábať, vedela som ale, že
chcem robiť niečo, čo v Česku a na
Slovensku nikto nerobí a nebude

sa to dať tak jednoducho odkopírovať,“ podotkla rodená Svidníčanka
a doplnila, že na myšlienku čapíc ju
priviedla práve kolegyňa a jej kamarátky s pletenými kulichami.
***
AKO UŠILA PRVÚ BEKOVKU
Prvé čiapky, ktoré zhotovila, boli iba
pre ženy a mali mäkký šilt. Neskôr na
popud manžela, vtedy ešte priateľa,
ušila prvú bekovku, ktorá mala veľký
úspech a za pár dní sa predala.
„Vzniklo niekoľko ďalších bekoviek, v tej dobe som ešte pracovala
na plný úväzok v jednej medzinárodnej prepravnej spoločnosti a
hľadala som spôsob, ako moje
čapice obzvláštniť či vylepšiť.
Raz som na internete narazila na
jednu malú americkú firmu, ktorá
vyrába handmade šiltovky, zároveň
točí video návody a predáva strihy.
Strašne ma to zaujalo, začala som
hľadať viac informácii, zisťovať,
kde sa da kúpiť materiál a aké
stroje potrebujem. Čím ťažšie
bolo niečo zistiť, tým viac ma to
bavilo,“ usmiala sa Xénia, ktorá sa
práve v tej dobe rozhodla definitívne,
že chce robiť šiltovky. „Mala som dva
priemyselné stroje a mesiac pred
pôrodom druhého syna som kúpila
prvý dvojihlový stroj Minerva cez
inzerát. Z pôrodnice som si objednala zakladač na kryciu pásku,
vôbec som netušila, či to bude celé
fungovať, ale išla som do toho z
veľkým nadšením. Keď bolo synovi
asi 6 mesiacov, začala som sa učiť
šiť šiltovky. Skúšať rôzne výstuže,
materiály, prekresľovať a vymýšľať
strihy. Dnes sú synovi štyri roky a
šiltovka je konečne taká, akú som
si na začiatku vysnívala.“
***
AKO SA ŠIJE ŠILTOVKA?
Šiltovka sa musí najprv nastrihať a
vystužia sa predné diely, pripraví si
plastový šilt, potítko, štítky. Potom
sa prišívajú nášivky alebo sa vyšíva
výšivka. Pokaľ je na šiltovke výšivka,
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Rodená Svidníčanka Xénia Gajdošová, rod. Feková
sa usadila v českom Liberci a šije unikátne šiltovky
tá sa musí najskôr naprogramovať,
vyskúšať, až potom sa vyšíva na
diel šiltovky. Tým, že šiltovku sama
vyrába, môže výšivku vyšívať na jej
jednotlivé diely v podstate kamkoľvek
si zákazník vymyslí a celú korunu
šiltovky podšiť podšívkou. Tým sa
schová nevzhľadná strana výšivky.
Podšívka vo vnútornej strane
šiltovky, obvykle sa dáva iba na
čelo šiltovky, je dokaz toho, že celý
proces výroby prebieha pod jednou
strechou. Tým sa tiež šiltovky odlišujú od konkurencie. Keď je vyšitá
výšivka, môže sa zošiť koruna šiltovky
a naraziť ozdobný gombík. Potom
sa zošijú látkové časti šiltu, medzi
ktoré je vložený plastový šilt, ten sa
potom prišije do koruny šiltovky. Aby
šiltovka netlačila do čela, prišije sa
do šiltovky potítko s penovým jadrom
a hydrofóbnou vrstvou, ktorá chráni
čelo šiltovky pred potom a predlžuje
tak jej životnosť. K celému procesu
výroby potrebuje sedem strojov. Tak
čo, skúsite to aj vy?
***
OZNAČENIE ORIGINÁLNE
ČESKÉ ŠILTOVKY
Šiltovky z dielne Xénie Gajdošovej,
rodenej Fekovej má označenie Originálne české šiltovky. „Vzniklo na základe toho, že pribúdalo stále viac
a viac dotazov typu: a sú skutočne
vyrábané v Čechách? A nie sú to
polotovary z Ázie? A to skutočne
šijete? Preto české,“ zdôraznila
Xénia a priznala, že v skutočnosti je
v nich veľa slovenského.
A nielen preto, že ona sama je
Slovenka. „I keď na Slovensku momentálne nemám žiadny predajný
kanál, dostali sa moje šiltovky i na
Slovensko k zaujímavým ľudom.
Napríklad jednu šiltovku dostal
darom jeden člen kapely No Name.
Vyrábala som šiltovky pre slovenskú značku Onaque a Rebelt.
Šiltovku odo mňa nosí manžel

Michaely Ďurišovej (Magaela accessories) alebo Michal Jakiv (Jankivsiblings), ktorí sú z Prešova.
Michal spolu so sestrou Karolínou
vyrábajú krásne plisované látky a
sú tiež bývalí študenti Technickej
univerzity v Liberci, ako aj ja.“
***
DENNE V PRIEMERE
UŠIJE PÄŤ ŠILTOVIEK
Denne v priemere ušije päť šiltoviek. Pred svojim prvým veľkým
Dizajnmarketom v Prahe ich ušila
za 10 dní asi sedemdesiat. Tento
rekord zatiaľ neprekonala. Má vlastný
e-shop (www.xstyleshop.cz), v sezóne predáva výrobky na marketoch s
ručne vyrábanými výrobkami. Plánuje
však osloviť obchody v Čechách a na
Slovensku.
Záujem o šiltovky stále rastie a stále
viac ju oslovujú zákazníci s väčším
obvodom hlavy, pre ktorých šije šiltovky na mieru. Šiltovky v nadmerných
veľkostiach nie sú, je to veľká diera na
trhu. „Väčšina mojich zákazníkov
sú muži. Momentálne pracujem
na šiltovkách, ktoré budú určené
pre ženy. Chcela by som pridať
ešte novinku, a to šiltovky určené
na športovanie. Mali by byť ľahké,
vzdušné, zo zahnutým šiltom. Pre
dámy, ktoré pri športe potrebujú
mat zopnuté vlasy vo vysokom
cope budú mať i otvor na cop.“
Xénia Gajdošová hovorí, že pri
šití šiltoviek sa inšpiruje samotnými
zákazníkmi. Snaží sa vyhovieť ich
požiadavkám. Sleduje, čo im chýba a
ktoré farebné kombinácie sa im páčia.
Všade okolo Liberca sú hory, takže
inšpirácia prichádza i z prostredia,
v ktorom žije a pracuje. Zatiaľ šijem
sama, ale už čoskoro sa bude musieť
poobzerať po ďalších rukách, ako
sama hovorí. „Šiltovky sú niečo
ako moje tretie dieťa. Chcela by
som rozšíriť ponuku o ďalšie
strihy, pridať šiltovky z funkčných

materiálov. Plán je dostať šiltovky
viac medzi ľudí. Spolupracovať
s obchodmi v Čechách a na Slovensku.“
Manžel Xénie Gajdošovej je, ako
ona hovorí, Liberečák s krásnym
slovenským menom. Starší syn v
septembri nastupuje do školy, mladšiemu sú štyri roky a sú to jej najväčší
fanúšikovia.
Na rodný Svidník spomína veľmi
rada. Má tu stále veľa kamarátov a
kopec krásnych spomienok. „Najviac

mi chýba rodina, kamaráti, slovenský temperament. Vo Svidníku žijú
rodičia a brat s rodinou. Dúfam, že
v lete vládne opatrenia dovolia a že
ich budeme môcť znovu navštíviť,“
uzavrela náš rozhovor rodená Svidníčanka žijúca v českom Liberci.
Toto mesto je podľa nej pekné a
historicky zaujímavé. Mimochodom,
v Liberci žije veľa Svidníčanov a s
niektorými je v kontakte a stretávajú
sa.
(ps, foto: archív X. Gajdošovej)

Záujem o šiltovky stále rastie a stále
viac ju oslovujú zákazníci s väčším obvodom hlavy, pre ktorých šije šiltovky
na mieru...

Podduklianske novinky

1. jún 2021

Spravodajstvo

8

Dobrovoľný hasičský zbor vo Svidníku oslavuje 95 rokov
Pri príležitosti 95. výročia vzniku Dobrovoľného hasičského
zboru vo Svidníku prijala primátorka Marcela Ivančová súčasného predsedu Michala Holovku.
Začiatky Dobrovoľného hasičského zboru Svidník
Dobrovoľný hasičský zbor vo Svidníku bol založený v roku 1926. Delil sa na
Nižný Svidník a Vyšný Svidník. Na Nižnom Svidníku bolo v roku založenia 12
členov. Veliteľom bol Štefan Vaňuga. Tajomníkom bol Michal Kurilec.
Na Nižnom Svidníku bolo v roku založenia 16 členov. Veliteľom bol Mikuláš
Mergeščík a tajomníkom Ján Paňko. Ján Golec bol členom výboru.
Začiatky boli ťažké a ako spomína Michal Kušnír, narodený v r. 1915, striekačka bola ručná, dvojkolesová. Veliteľom zhruba v rokoch 1935 - 1942 bol pán
Mergeščík, po ňom pán Golec. Vtedajší členovia boli Michal Cimbala, Juraj
Fecuš, Ján Mergeščík, Michal Rusin, Ján Kaliňák, spolu ich bolo 16 členov.
Vo Vyšnom Svidníku bola požiarna ochrana uložená pri ruskej škole. Súťaže
sa v tom čase konali väčšinou vo Svidníku a Stropkove.
Požiare: V roku 1942 zhorel gater vo Svidníku, hasili ho Bardejovčania a
Svidníčania, z toho obdobia sa nezachovalo veľa písomností, takže je to len
zo spomienok niektorých starších Svidníčanov.
V roku 1944 došlo k zlúčeniu Nižného a Vyšného Svidníka v jednu politickú
obec Svidník. V čase Karpatsko-duklianskej operácie v jeseni a zime 1944
bol Svidník veľmi zničený. Činnosť DHZ slabla, pretože obyvatelia Svidníka
mali plné ruky práce na jeho povojnovom rekonštruovaní. Tak to bolo aj v
rokoch 1945 - 1950.
Neuspokojivým stavom požiarnej ochrany vo Svidníku sa zaoberal vtedajší

Miestny národný výbor (MNV) vo Svidníku až v roku 1950. Na základe prerokovania v rade MNV sa predseda MNV vo Svidníku Michal Sabol obrátil 25.
októbra 1950 listom na Okresný národný výbor (ONV) vo Svidníku, v ktorom
oznámil, že v rámci akcie „5M“ chcú postaviť hasičskú zbrojnicu.
(Zdroj: https://dhzsvidnik.estranky.sk/clanky/o-dhz/historia.html, kt)

Rokovanie s predsedami bytových spoločenstiev a bytovými dôverníkmi
Predsedovia bytových spoločenstiev a bytoví dôverníci sú tí
najbližšie k problémom v bytových domoch a tí najkompetentnejší
tlmočiť názory „bytovkových“ obyvateľov, preto sa na pozvanie
primátorky mesta Svidník Marcely Ivančovej stretlo viacero predsedov z ulice gen. Svobodu a ich najbližších spolupracovníkov.
Stretnutie s predsedami a dôverníkmi z Ul. gen. Svobodu sa uskutočnilo
24. mája za účelom odkomunikovať pripravované rozširovanie parkovacích
miest, vybudovanie kontajnerového stojiska, revitalizáciu ihriskových zón a
vybudovanie športovej plochy pre staršie deti.
Aktívnou diskusiou sa prebrali témy odpadov, verejného poriadku, požiadaviek
na mobiliár a najmä sa diskutovalo o pálčivom probléme nedostatku parkovacích miest. Pripravovaná zmena by mohla priniesť minimálne 20 nových
parkovacích miest a nové prislúchajúce kontajnerové stojisko.
Predmetom diskusie bolo vypočuť si názory občanov cez ich predsedov a
dôverníkov z ulice gen. Svobodu a takto nechať priamo občanov pripomienkovať navrhované zmeny.
(kt)

Cestári majú deväť nových posypových vozidiel
Prešovská župa pokračuje v obnove cestárskej techniky. Do
vozového parku Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) pribudlo deväť posypových vozidiel. Z toto
šesť z nich sú s podvozkom 6x6 a tri disponujú podvozkom 4x4.
Celkové náklady na tieto sypače predstavujú 2,3 milióna eur.
Ide o špeciálne vozidlá, niektoré z nich sú dokonca so
zníženou kabínou, aby mohli prejsť popod mosty a podjazdy.
Ďalšie majú na sebe cisternu a nadstavbu na kameň a soľ.
Okrem klasického zadného rozmetadla sú autá vybavené
aj aplikátorom kvapalných postrekov, nadstavbami na posypový materiál o objeme 5 metrov kubických a 8 metrov
kubických, segmentovými, či krídlovými radlicami.
Cestárom budú autá slúžiť počas zimnej aj letnej údržby v
ôsmich okresoch. SÚC PSK ich odovzdá svojim oblastným
organizáciám v Bardejove, Poprade, Starej Ľubovni, Svidníku a vo Vranove nad Topľou. Ostatné posypové vozidlá

poputujú do cestmajsterstiev SÚC PSK v Medzilaborciach, Levoči, Nižnej
Šebastovej a Záborského.
V zime sa cestárske vozidlá využijú ako posypové vozidlá, v lete ako zásobovače asfaltovej zmesi na opravu ciest. Okrem toho vedia čerpať vodu,
umývať a postrekovať vozovku a mosty, v zime zase čerpať soľanku a striekať
zamrznuté cesty.
Zakúpené sypače nahradia dosluhujúce
Liazky a Tatru s rokom výroby 1982-1992,
čím sa priemerný vek všetkých posypových vozidiel SÚC PSK zníži z 20 na 17
rokov. Doteraz disponoval cestársky vozový park 122 kusmi posypovej techniky.
Len vlani sa preinvestovalo do obnovy
techniky 4,9 milióna eur.
Lea Heilová,
Oddelenie komunikácie a propagácie
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Čo znamená Cestovateľský semafor napríklad pre cestovanie do Poľska?
Výhody pre zaočkovaných a tých, čo prekonali Covid-19
Cestovateľský semafor, ktorý v stredu 26. mája schválila vláda,
začal platiť v pondelok 31. mája po 6. hodine ráno. Úrad verejného zdravotníctva v uplynulý štvrtok 27. mája vydal vyhlášku,
ktorá upravuje režim na hraniciach.
Semafor rozdelil krajiny do troch
skupín - zelenej, červenej a čiernej.
Zoznam krajín budú odborníci prehodnocovať minimálne každé dva
týždne, v prípade potreby aj skôr.
Zatiaľ sa nerozhodlo o oranžových
regiónoch, teda o dovolenkových
destináciách v Turecku, Jordánsku,
Egypte a o podmienkach cestovania
do Spojeného kráľovstva, ktoré je
aktuálne medzi čiernymi krajinami.
***
Pravidlá platné po príchode
zo všetkých krajín:
Najneskôr pri vstupe na územie
SR sú osoby povinné registrovať na
http://korona.gov.sk/ehranica a byť
schopné preukázať sa na požiadanie
potvrdením o registrácii pri vstupe aj
počas pobytu na území SR.
Ak na územie SR osoba vstupuje
letecky, musí predtým zároveň vypl-

niť formulár na https://www.mindop.
sk/covid/
Ak sa po návrate zo zahraničia u
niekoho objavia príznaky Covid-19,
je povinný to ohlásiť svojmu všeobecnému lekárovi či pediatrovi; ak
na území SR lekára nemá, nahlási
to lekárovi príslušného samosprávneho kraja.
***
Pravidlá pre príchod
zo zelených štátov:
Platia pre všetkých, ktorí v ostatných
14 dňoch navštívili výlučne krajiny
zaradené do zoznamu zelených
štátov. Ak okrem nich v tomto období navštívili aj krajiny zaradené do
červeného alebo čierneho zoznamu,
postupujú podľa pravidiel pre „horšiu“
krajinu.
Medzi tzv. zelené krajiny patria
všetky krajiny Európskej únie, teda

aj vrátane susedného Poľska. Ak
sa teda z Poľska vraciame domov,
platí:
Povinná domáca karanténa, ktorá
sa končí obdržaním negatívneho
výsledku PCR alebo antigénového
testu, pričom test možno podstúpiť
ihneď po návrate. Bez testu sa
karanténa končí na 14. deň, ak sa
neobjavia príznaky ochorenia.
Domáca karanténa sa týka aj
všetkých osôb v spoločnej domácnosti, končí sa súčasne s izoláciou
osoby, ktorá prišla zo zahraničia.
***
Výnimky z karantény (týkajú sa
aj členov domácnosti) majú:
* zaočkované osoby (po 14 dňoch
od druhej dávky mRNA vakcíny, po
28 dňoch od prvej dávky vektorovej
vakcíny, alebo po 14 dňoch od prvej
dávky ľubovoľnej vakcíny, ak bola
podaná do 180 dní od prekonania
Covid-19);
* osoby, ktoré prekonali Covid-19
pred maximálne 180 dňami;
* osoby do 18 rokov.

Znamená to, že všetci, ktorí sú
zaočkovaní podľa podrobností skôr
uvedených, ale aj ľudia, ktorí v
uplynulých 180-tich dňoch prekonali
ochorenie Covid-19 a deti do 18
rokov majú pri návrate z Poľska len
jednu jedinú povinnosť, a to zaregistrovať sa najneskôr pri vstupe na
územie SR na http://korona.gov.sk/
ehranica a byť schopné preukázať
sa na požiadanie potvrdením o registrácii pri vstupe aj počas pobytu
na území SR.
Nevzťahuje sa na nich žiadna karanténa a ani test. Ostatní sa musia
riadiť pravidlami, ktoré hovoria o
povinnej karanténe a testovaní.
Dodajme, že zelenými krajinami
sú: všetky členské štáty EÚ, Nórsko,
Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko,
Izrael, Čína, Taiwan, Japonsko, Macau, Singapur, Južná Kórea, Grónsko, Austrália a Nový Zéland.
V súvislosti s cestovaním do Poľska
ešte dodajme, že aj pri vstupe do
Poľska platia rovnaké pravidlá, ako
pri návrate na Slovensko.
(ps)

Kto daroval krv?
V stredu 26. mája prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej
nemocnice darovať krv 27 bezpríspevkových darcov:
Maroš Marcinčák (prvodarca), František Haniš (13), Ondrej Babják (26), Viera
Fedorišinová (2), Dušan Jurina (29), Slavomír Prokopovič (21), Milan Michalko
(13), Peter Barila (23), Oľga Bešenyová (7), Karolína Bešenyová (8), Simona
Gulová (4), Maroš Žumár (34), Ľubica Kseničová (21), Igor Tabiš (56), Marián
Majda (48), Jana Malačinová (7), Marián Mikita (11), Martina Jackaninová
(2), Ivo Jackanin (13), Lucia Kokindová (3), Ľubomíra Regrutová (2), Viktória
Radačovská (3), Angela Vatraľová (2), Ladislav Jasik (32), Ondrej Michališin
(20), Ján Šima (2), Matúš Hrebeňák (7).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku

Získali tretie miesto v medzinárodnej súťaži v LEGOROBOTIKE
Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku sa už tretí
rok po sebe zúčastnili medzinárodnej súťaže v LEGOROBOTIKE.
Náš tím - ROCKET ARMY (9. ročník a 7. ročník) sa umiestnil v regionálnom
kole s výbornými výsledkami na treťom mieste. FIRST® LEGO® League
Challenge je medzinárodnou technologickou súťažou pre deti vo veku od 9 do
16 rokov. FIRST LEGO League vyzýva deti, aby mysleli ako vedci a technici.
Súťaž pozostáva zo 4 častí: základné hodnoty, inovačný projekt, dizajn robota
a jazda robota. Témou tejto sezóny bolo RePLAYSM. Vstupujeme do sveta
športu, hry a kondície - hýbeme sa, spolupracujeme, súťažíme a oslavujeme.
Tento rok sa súťaž konala online.
Počas každej sezóny tímy pracujú na inovačnom projekte, v ktorom je potrebné preskúmať a vyriešiť problém z praxe. Náš tím navrhol webovú stránku
- Walk for trees, pomocou ktorej vyzýva ľudí, aby čo najviac chodili pešo.
Za každých 100 000 krokov naši „rakeťáci“ vysadia jeden strom. Porota bola
nápadom nadšená. Okrem tejto časti sa hodnotilo postavenie a programovanie
vlastného robota a aj to či robot dokáže splniť zadané úlohy. Taktiež sa hodnotí
spolupráca v tíme, za ktorú náš tím získal prvé miesto. Deviataci predali štafetu
mladším žiakom, ktorí sa tešia na ďalšiu misiu v budúcom šk. roku.
(czš)
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V Stropkove realizujú záverečnú fázu archeologického prieskumu hradu
Pripravujú aj prehliadky náleziska pre verejnosť a školy
V jarných mesiacoch začali v Stropkove záverečnú fázu
prieskumu severnej časti zaniknutého hradu. Po dvoch etapách
realizovaných v roku 2019 prišiel na rad technicky najnáročnejší
výskum jeho severozápadného bastiónu z obdobia 17. a 18.
storočia.
Nachádzal sa na mieste dvoch rodinných domov, ktoré mesto vykúpilo od
pôvodných majiteľov a následne ich
pred tromi rokmi asanovalo. „V rámci
obnovy námestia sa dostávame do
finále z hľadiska nevyhnutných archeologických prác. Doterajšie poznatky nám ukázali, že pod vrstvou
zeminy a muriva z 20. storočia sú
zachované časti hradných múrov,
základové múry severozápadnej
časti bastiónu ako šľachtického
paláca a pivničné oporné piliere
s klenbami.
Ide o historicky cenné územie
a našim cieľom je jeho obnova a
zakomponovanie odhalených objektov do tunajšieho námestia ako

celku. Záverom archeologického
výskumu bude výstupná dokumentácia dôležitá pre ďalší krok
smerujúci k obnove námestia,“
priblížil primátor Stropkova Ondrej
Brendza.
Podľa neho je v súčasnosti zložité
povedať, čo sa v celistvosti nachádza pod úrovňou terénnu a čo
výskum prinesie. Nedajú sa však
vylúčiť bohaté nálezy archeologického materiálu, ktorý znásobí hodnotu
tejto zaniknutej Národnej kultúrnej
pamiatky. V skúmanej časti hradu
boli podľa dostupných informácií v
minulosti vínne pivnice šľachticov.
Archeologická správa bude jedným
z podkladov pre vyhlásenie architek-

tonickej súťaže návrhov na obnovu
historického areálu. Súčasťou výskumu je moderná dokumentácia formou
3D fotogrammetrie a online databázy,
ako aj práca s archívnymi mapovými
podkladmi. „Od začiatku nám veľmi
nepraje počasie. Napriek tomu sa
nám v prvej fáze podarilo odkryť
pozostatky bastiónu od novodobých vrstiev zeminy. V súčasnosti
prebieha sondový celoplošný
ručný odkryv plochy a preskúmavame obvodové murivo bastiónu. V
najbližšom období sa presunieme
viac do severnej časti, teda do
priestoru interiéru bastiónu, kde
očakávame najhodnotenejšie nálezové situácie,“ vysvetlil archeológ
Martin Sabol.
Výskum prebieha v úzkej kooperácií archeologického tímu s mestom
Stropkov, Krajským pamiatkovým

úradom Prešov, ktorý zastupuje Peter
Harčar a architektom Jánom Krchom
z Technickej univerzity v Košiciach.
Ambíciou samosprávy je vybudovať
hradnú pivnicu, sprístupniť ju verejnosti a zvyšné časti severných hradieb so severovýchodným bastiónom
prezentovať náznakovo nad terén. Od
júna by chceli prebiehajúci výskum
a získané informácie prezentovať aj
verejnosti a školám priamo na mieste
formou prednášok.
Akcia by mala byť ukončená v
septembri, náklady na jej vykonanie
vo výške 58 tis. eur hradí mesto z
vlastného rozpočtu. Po komplexnom
odkrytí terénu a odhalení zachovaných hradných murovaných častí
pristúpia k jeho dočasnému zakonzervovaniu.
Peter Novák,
hovorca mesta Stropkov

Materská otcov: od 1. mája 2021 už netreba písomnú
dohodu otca a matky o prevzatí dieťaťa do starostlivosti
Otcovia od 1. mája 2021 už nemusia k žiadosti o materské
predkladať dohodu s matkou o prevzatí dieťaťa do starostlivosti.
Vyplýva to z nedávno schválenej novely zákona o sociálnom
poistení.
Sociálna poisťovňa víta odbúranie tejto administratívnej povinnosti. Otcom
sa tak zjednoduší možnosť požiadať o túto dávku.
Rodičia už nebudú musieť uzatvárať a dokladovať písomnú dohodu, keď sa
budú chcieť v starostlivosti o dieťa prestriedať. „Vypustením tejto formálnej
podmienky sa zníži administratívna záťaž rodičov dieťaťa, čo veľmi vítame. Od 1. mája Sociálna poisťovňa dohodu od otca nebude požadovať,“
uviedol generálny riaditeľ Juraj Káčer.
KAŽDÝ PIATY OTEC POPRI POBERANÍ MATERSKÉHO PRACUJE
Otcom aj po novele zostala možnosť, aby si popri starostlivosti o dieťa mohli
privyrobiť, napríklad vykonávaním domáckej práce. Výška príjmu pri tom nie
je rozhodujúca, rozhodujúca je úprava pracovných podmienok. Dôležité je,
aby sa o dieťa postarali, to sa v zákone nezmenilo. V minulom roku každý
piaty otec popri poberaní dávky aj pracoval.
„Dávka materské je náhradou príjmu pre tých, ktorí sa rozhodli starať o

svoje dieťa. Počet otcov, ktorí o túto dávku žiadajú, každoročne rastie,
čo nás veľmi teší. Je totiž veľmi potrebné, aby aj otcovia trávili s deťmi
viac času,“ vysvetlil Juraj Káčer.
POČET OTCOV POBERAJÚCICH MATERSKÚ DÁVKU RASTIE
Svedčia o tom aj štatistické údaje. Sociálna poisťovňa v minulom roku vyplácala materské 14 881 otcom, pričom iba v 108 prípadoch žiadatelia podmienky
nesplnili. Niektorí nemali dostatočný počet dní nemocenského poistenia (270
dní nemocenského poistenia musí splniť každý, aj matka).
V 62 prípadoch poberala matka materskú dávku, resp. rodičovský príspevok
(čo zákon vylučuje), prípadne nebola splnená podmienka starostlivosti o dieťa
otcom dieťaťa. Zaznamenali sme prípady, keď o materské žiadal poistenec,
ktorý pracoval v Nemecku, no dieťa ostalo doma s matkou v Nitre alebo otca,
ktorý bol vodičom medzinárodnej kamiónovej dopravy.
RASTIE AJ SUMA, KTORÚ SOCIÁLNA POISŤOVŇA VYPLÁCA OTCOM
Vyplatená suma sa za posledné štyri roky strojnásobila. Na porovnanie - v
roku 2017 dávku poberalo 6 553 otcov a bolo im vyplatené takmer 22,5 mil.
eur. V roku 2020 počet poberateľov vzrástol na takmer 15 000. Spolu sme im
vyplatili viac ako 66,5 mil. eur.
(socpoist)
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Pripravili výstavu pri príležitosti jubilea folkloristu Jána (Ivana) Čižmára
Ján (Ivan) Čižmár - etnograf, hudobný folklorista, fotograf a
filmár sa v tomto roku dožíva životného jubileá 85 rokov.
Vyštudoval etnografiu a hudobnú folkloristiku na Univerzite Jana Evangelisty Purkyně v Brne. Celoživotné aktivity smerujú k oblasti zberu, dokumentácie, ako aj interpretácií rusínskych ľudových piesní s poprednými
profesionálnymi hudobnými telesami ako Brnenský orchester ľudových
nástrojov (BROLN) BRNO, s primášom Jindřichom Hovorkou, OĽUN
Bratislava primášom Miroslavom Dudikom, ŠARIŠAN Prešov, primášom
Ľubom Šimčikom, ľudovou hudbou BESKYD (ktorú vo Svidníku založil v
roku a viedol až do odchodu na dôchodok v roku 1996).
Ako múzejný pracovník spolupracoval s profesorom Karolom Plickom,
profesorom Dušanom Holym, ako aj s poprednými odborníkmi v oblasti
etnografie a hudobnej folkloristiky na Slovensku, k tým patrila spolupráca
pri výskume a realizácii Etnografického atlasu Slovenska.
Ako scenárista a sa podieľal pri tvorbe folklórnych festivalov vo Svidníku,
Medzilaborciach či Vyšnej Olšave. Ako autor dokumentačnej fotografie pub-

likoval v periodickej tlači, odbornej
literatúre, ako aj vlastných publikáciách o materiálnej a duchovnej
kultúre Rusínov na Slovensku.
Prezentoval sa na mnohých
súťažiach AMFO, autorských
fotografických výstavách, ako aj
výstavách pri príležitostí rôznych
kultúrnych podujatí...
Vo výstavných priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska
výstava Jána (Ivana) Čižmára „Zo
života Rusínov“ potrvá do 12. júla
2021.
Katarína Grúsová,
POS vo Svidníku

Blahoželanie ku krásnemu životnému jubileu
Životné jubileum je vždy dôvodom na oslavu, na slávnostnú chvíľu, ktorá je zastavením sa,
chvíľou na zamyslenie, bilanciu, ale aj na premýšľanie o budúcnosti. Pekného životného jubilea
70 rokov sa dožil Pavel Gaľ, bývalý podpredseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Svidníku.
Milý jubilant!
Čas neúprosne, ale spravodlivo plynie. Mladí dospievajú, dospelí starnú a starí sa menia na studnice múdrosti a skúsenosti. Čas je rieka nášho života.
Jedno múdre príslovie hovorí: „ak chceš poznať ľudí pozri na ich prácu!“
Dobre vykonaná práca prináša dobrý a hrejivý pocit a Ty ho určite v tejto
chvíli máš. Roky Tvojho života vytvárajú prekrásnu mozaiku tvorivo a statočne prežitého života.
Srdečne a úprimne Ti ďakujem v mene výboru našej ZO SZPB i menom
svojim za pomoc a podporu pri plnení úloh, za dobrú spoluprácu pri zabezpečovaní spoločenských podujatí na ktorých si bral účasť. Do ďalších rokov
Ti prajeme pevné zdravie a krásne dni života v kruhu najbližších, priateľov
a známych.
Ži dlho v zdraví, šťastí a láske „mnohaja blahaja lita“.
Milan Maguľák. predseda ZO SZPB Svidník a členovia výboru

Úspech Tamary Gibejovej
s choreografiou Anjel
Pandemická situácia pozastavila na určitý čas prezenčné vyučovanie vo všetkých školách a neobišla ani nás tanečníkov z
tanečného odboru v Základnej umeleckej škole vo Svidníku.
Donedávna sa mládež na našej škole vzdelávala formou dištančného
vyučovania, a to prostredníctvom online stretnutí, na ktorých sme sa snažili
vnímať celú situáciu pozitívne a nezaháľať. Rozhodli sme sa, že vyskúšame
ponúkané nové formy súťaží so zámerom reprezentovať školu, tanečný odbor
a aj samotných žiakov.
V máji tohto roku bola vyhlásená celoslovenská tanečná súťaž „Dance Show
Piešťany“, ktorá sa konala online formou na ktorej sa zúčastnila aj žiačka
tanečného odboru Tamara Gibejová pod vedením Márie Cimbovej.
Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci ZUŠ, CVČ a tanečných klubov z celého
Slovenska. Tamara Gibejová splnila prísne kritéria organizátora súťaže a v
kategórii sólo „Modern dance“ s choreografiou pod názvom „Anjel“ sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Odborná porota ocenila celkové prevedenie ako
aj jednotlivé pohybové a akrobatické prvky, čitateľnosť tanečných kreácií či
vyjadrenie pozitívnych emócií prostredníctvom pohybu a tanca.
(mc)

Podduklianske osvetové
stredisko vo Svidníku a autor
Vás pozývajú na výstavu
JÁNA (IVANA) ČIŽMÁRA
„ZO ŽIVOTA RUSÍNOV“
11. júna 2021 o 15.00 hodine
Výstava vo výstavných
priestoroch
Podduklianskeho osvetového
strediska potrvá
do 12. júla 2021
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Územný spolok SČK vo Svidníku
ponúka vyšetrenie z kapilárnej krvi
Prekonali ste COVID 19, alebo ste po očkovaní a chcete vedieť
akú máte hladinu protilátok? Skontrolujte si svoje protilátky.
Toto vyšetrenie jednoduchým spôsobom vám dá okamžitú
odpoveď.
Slovenský Červený kríž, Územný spolok vo Svidníku, vám ponúka vyšetrenie
z kapilárnej krvi súpravou STANDARD F COVID - 19 IgM/IgG Combo FIA fluorescenčné imunostanovenie na kvalitatívnu detekciu špecifických protilátok
proti SARS - CoV - 2 prítomných v krvi. Tento test je určený na profesionálne
diagnostické použitie in vitro a je určený na pomoc pri diagnostike infekcie
SARS CoV-2 u pacienta v rekonvalescenčnej fáze.
Vyšetrenie IgM a IgG neslúži ako náhrada PCR testu, ktorý sa uskutočňuje
pomocou výteru z nosa a hrdla. Ide o doplnkové testy, ktoré môžu pomôcť
identifikovať už prekonanú infekciu v minulosti (min. pred 3 - 4 týždňami).
Ak máte niektorý z príznakov COVID-19, potvrdenú infekciu pomocou PCR
testu alebo ste boli v kontakte s osobami s potvrdeným ochorením, riaďte
sa pokynmi svojho lekára. Vyšetrenie odporúčame zvoliť iba ak ste vírusové
ochorenie prekonali dávnejšie (min. pred 3 - 4 týždňami), resp. ste neboli v
kontakte s pozitívne testovanou osobou na ochorenie COVID-19.
Negatívne výsledky nevylučujú infekciu SARS-CoV-2 najmä u osôb, ktoré
boli v kontakte s vírusom. Na vylúčenie infekcie u týchto jednotlivcov by mal
byť následne vykonaný test molekulárnou diagnostikou (PCR test). Výsledky
testovania protilátok sa nemôžu používať ako jediný základ na diagnostikovanie.
Metóda SARS-CoV-2- IgM, zachytáva výlučne IgM protilátky, ktoré sa tvoria
v akútnej fáze ochorenia. Pozitívny výsledok znamená, že ešte neodznela
akútna fáza ochorenia. Protilátky IgM sa môžu tvoriť aj niekoľko týždňov. V
prípade prítomnosti IgM protilátok a neprítomnosti IgG protilátok môže byť
pacient stále infekčný a je potrebná domáca karanténa.
Metóda SARS-CoV-2- IgG, zachytáva výlučne IgG protilátky,
ktoré sa tvoria v neskoršom
štádiu ochorenia a znamenajú ochranu pred opätovnou
infekciou. Protilátky IgG eliminujú vírus, čo znamená, že v
prípade pozitívneho výsledku
človek prestáva byť infekčný,
aj v prípade pretrvávajúcej
tvorby IgM protilátok.
Priebeh vyšetrenia: Testy sa vykonávajú pomocou analyzátora STANDARD
F. Odobranie vzorky kapilárnej krvi z prsta. Vyhodnotenie testu - 15 minút.
Vyšetrenie hladiny cholesterolu: Cholesterol je tuková látka, ktorá je pre
život a fungovanie organizmu nevyhnutná. U človeka sa nachádza v každej
bunke jeho tela.
Optimálna hladina cholesterolu v krvi: Optimálna hladina cholesterolu u
dospelého človeka by nemala presiahnuť 5,2 mmol/l. Za zvýšenú hladinu
cholesterolu sa považuje hodnota od 5,2 do 6,2 mmol/l. Hodnoty nad 6,2
mmol/l sa považujú za vysoké a nad 7,8 mmol/l za veľmi rizikové.
Kyslíkový koncentrátor: Kyslíkový koncentrátor pozitívne ovplyvňuje dýchací
systém a pomáha tak pacientovi pri liečbe srdca, hlavy alebo ciev i pri chronických ochoreniach, akými je chronická obštrukčná choroba pľúc alebo
oslabené dýchanie.
Koncentrátor sa vo veľkej miere využíva aj na oxygenoterapiu - liečbu
kyslíkom. Táto liečebná a regeneračná metóda je založená na inhalácii
primeraných dávok kyslíka. Náš organizmus vďaka tejto procedúre môže
dostať až 90 - 92% kyslíka.
Terapia je určená na čiastočnú a celkovú regeneráciu organizmu na bunkovej
úrovni. Dokáže vás zbaviť únavy, zlepší látkovú výmenu, posilní imunitu a
telo očistí od toxínov. Je vhodná hlavne pre ľudí s dýchacími problémami, pri
astme a bronchitíde a po prekonaní COVID - 19.
Po oxygenoterapii sa náš nervový systém upokojí, mozgové bunky budú
zregenerované a zvýši sa koncentrácia mozgovej činnosti. Pôsobí aj na pleť,
pekne ju vypne a vyhladí vrásky.
Bližšie informácie a objednanie na vyšetrenie vám poskytneme na telefónnom
čísle: +421 915 430 195.
(sčk)
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SPOMIENKA
Sú bolesti, na ktoré nie je liek.
Sú rozhodnutia, ktoré nevrátime späť.
Sú spomienky, ktoré nikdy nevymažeme
a sú ľudia, na ktorých nikdy nezabudneme.

So smútkom v srdci si 2. júna 2021
pripomíname smutné výročie - 20 rokov,
odkedy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a dedko
Ján HOMZA zo Svidníka
Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás učí žiť bez tých,
ktorých sme milovali.
S láskou a úctou spomínajú manželka Evka,
dcérky Evička, Miška a Jarka s rodinami

SPOMIENKA
Odišiel náhle, už nie je medzi nami,
no v srdciach našich žije spomienkami.

28. mája 2021 uplynul rok,
od smrti nášho milovaného
Petra KARAMANA z Vyšného Orlíka
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti,
vnúčatá, mama a ostatná rodina

SPOMIENKA
Slzy sú niekedy vzácnejšie ako úsmev.
Úsmev rozdávame skoro každému, ale
plačeme len pre toho, na kom nám naozaj záležalo,
kto bol pre nás vzorom, koho sme milovali
a kto nám veľmi chýba.

30. mája 2021 uplynulo 10 rokov, odkedy
od nás navždy odišiel drahý manžel,
starostlivý otec, milujúci dedko a pradedko
Andrej VANČÍK z Kružlovej
Prosíme, venujte mu spolu s nami tichú spomienku
a modlitbu.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry
s rodinami, vnúčatá s rodinami, pravnúčatá a ostatná rodina

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Prestalo srdiečko tĺcť,
prestali ústa sa smiať,
budeme otecko drahý,
stále na Vás spomínať.
S hlbokým žiaľom oznamujeme,
že nás 23. mája 2021 vo veku 83 rokov
navždy opustil otec, starý otec a praotec
Michal BAKA z Rakovčíka
Veľká vďaka patrí aj lekárom a sestričkám z covidového oddelenia vo Svidníku
za ich starostlivosť a ľudský prístup v posledných dňoch jeho života.
S úctou a vďakou syn Milan a dcéra Mária s rodinami
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III. LIGA / 1. FK Svidník - MFK Vranov nad Topľou 0:2 (0:0)
Po domácom víťazstve nad Spišským Podhradím zásluhou
rýchleho gólu hneď v úvode zápasu chceli treťoligoví svidnícki
futbalisti pokračovať vo víťaznom ťažení. Nevyšlo im to však,
pretože v druhom zápase za sebou na domácom trávniku
tentoraz prehrali gólmi v samom závere zápasu.
Súboj s Vranovom nad Topľou
bol pomerne vyrovnaná. Ani jedno z mužstiev si nevypracovalo
žiadne vyložené gólové príležitosti a aj preto sa prvý polčas
skončil bezgólovou remízou.
V podobnom trende v mrholivom počasí sa hral aj druhý
polčas a keď už sa zdalo, že sa
zápas skončí bez gólov, prišli posledné dve minúty riadneho hracieho času. Hostia z Vranova nad

Topľou najprv v 88. minúte strelili
vedúci gól, aby v 90. minúte svoje
víťazstvo vo Svidníku spečatili
druhým gólom. Svidníčania tak
doma s Vranovom nad Topľou
prehrali 0:2.
Zostava Svidníka:
Mikluš - Košč (20. Makara),
Kočan (76. Potoma), Zapotocký,
Hudák, Matkobiš, Paňko, Hlávka,
Tokar, Sova, Gajdoš.

V sobotu 5. júna sa futbalisti
Svidníka od sedemnástej hodiny

predstavia v Humennom.
(pn)

Medziokresná futbalová súťaž
Najvyššia medziokresná futbalová súťaž - VI. liga pokračovala po
dlhej nútenej prestávke kvôli pandémii koronavírusu stretnutiami
10. kola.
Breznica - Stročín 13:0 (7:0)
Góly: Staško 7, Korba 2, Gula 2, Puchír, Petrík.

Mestisko - Bukovce 1:2 (1:0)
Góly: Vasilenko - Homza, Grundza.

Radoma - V. Orlík 4:1 (3:0)
Góly: Labuda 3, Zelonkay - Petranik.

Sitníky - Tisinec 5:1 (2:0)
Góly: Polaščik 2, Durkač, Motyka, Danko - Mihalík.

Chotča - Miňovce 2:0 (1:0)
Góly: Marcinčák, Bujdoš.

Lúčka - Kalnište 2:1 (1:0)
Góly: Talian, Smetanka - Varguš.

(pn)

Mladší a starší žiaci 1. FK Svidník v kopačkách
V uplynulý piatok svoje majstrovské stretnutia odohrali mladší
a starší žiaci 1. FK Svidník. Tu sú výsledky.
Starší žiaci
1. FK Svidník - FAMT Prešov
4:0 (3:0)
Od úvodu zápasu domáci hráči
mali hernú prevahu. V 19.minúte
po pravej strane od stredu ihriska
unikol domáci rýchlonohý M. Slivka a technickou strelou po zemi
dal úvodný gól zápasu. O minútu
neskôr ten istý hráč M.Slivka pridal druhý gól zápasu nádherným
technickým lobom z 25 metrov.
V 30. minúte po peknej hernej
kombinácii na jeden dotyk domáci
kapitán D. Hnát prekonal brankára

hostí peknou technickou strelou
po zemi a stanovil tak polčasový výsledok na 3:0 pre domáci
celok. V druhom polčase domáci
tréner postupne prestriedal celú
lavičku - štyroch hráčov. Domáce
mužstvo v druhom polčase kontrolovalo celkovú hru na ihrisku. V
66.minúte pridal P. Leškanič štvrtý
gól stretnutia peknou technickou
strelou a brankárovi hostí nedal
žiadnu šancu. Domáce mužstvo
malo ešte možnosti, aby pridali
góly, a to M. Olčák, D. Macko, P.
Leškanič, M. Slivka i Hnát. Hráči si

za celkové nasadenie a bojovnosť
počas zápasu zaslúžia absolútnu
pochvalu, o čom sa presvedčili po
skončení futbalového zápasu.
Zostava Svidníka: M. Marko, R.
Čeremuga, D. Hnát, M. Slivka,
M. Olčák, R. Baran, S. Šraga, D.
Mihaľ, O. Porizaník, T. Cina, D.
Macko, striedali: P. Leškanič, M.
Olejár, I. Kamenický, O. Lemak.
Tréner: M. Klimik
MLADŠÍ ŽIACI
1. FK Svidník - FAMT Prešov
0:5 (0:3)
Mladší žiaci Svidníka nastúpili
na toto stretnutie proti mužstvu
Prešova, ktoré je na prvom mies-

te v tabuľke. Hráči domáceho
mužstva bojovali statočne, ale
to nestačilo na technickú a hernú vyspelosť hostí. Polčasový
výsledok ostal 0:3 v neprospech
domácich. V druhom polčase hráči
domáceho mužstva mali niekoľko
možností zaznamenať aspoň
čestný úspech. Hráči hostí pridali
v závere dva góly, a tak potvrdili
úlohu favorita v tabuľke.
Zostava Svidníka: P. Halaj, L.
Medviď, R. Bajcura, M. Pojezdal,
A. Lipka, J. Žemlička, J. Ščerba,
M. Kamenický, M. Hríž, M. Mihalkanin, S. Kimák, J. Stronček.
Tréner: A. Hrico.
(mk)

Úradná správa č. 17 zo dňa 27. mája 2021
SEKRETARIÁT:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačivá OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie v podobe kreditov cez
E-shop SFZ.
Vážený klubový alebo tímový manažér, dňa 5.11.2020 a 20.5.2021 Vám
bol zaslaný mail z helpdesk SFZ ohľadom zmien v ISSF ohľadom osôb z
realizačných tímov družstva, ktorí musia potvrdiť v ISSF, že súhlasia, aby boli
pridaní na Vašu súpisku družstva. Poprosím Vás, NENECHÁVAJTE si to na
poslednú chvíľu. Kompletný návod na použitie nájdete tu https://www.futbalsfz.
sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky dohrávok 9. a 11. kola 6. ligy dospelých OOFZ
Úplné znenie Vyhlášky 208 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k
obmedzeniam hromadných podujatí nájdete: https://www.uvzsr.sk/docs/info/
ut/vyhlaska_208.pdf
Prihlášky do súťažného ročníka 2021/2022 bude potrebné podať v systéme
ISSF do 7.7.2021, predpokladaný začiatok súťaže dospelých je 1.8.2021
Aktív ŠTK sa uskutoční 9.7.2021
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
DK OOFZ :
Prenos trestov z jesennej časti sezóny 2020/2021:
Róbert Horváth - 1254961 - FK Rovné - 2 stretnutie nepodmienečne, 6.
liga OOFZ

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo
8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
KR a DZ OOFZ:
Týmto by sme vás chceli informovať, že Komisia delegátov SFZ usporiada
licenčné semináre pre získanie, resp. predĺženie licencie A (Delegát zväzu).
K dispozícii budú nasledovné termíny: 24.7.2021 v Košiciach (VsFZ, Alejová
2), 31.7.2021 v Nitre (Agroinštitút, Akademická 4). Predpokladaná výška
platby za seminár je 50,- €.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na emailovej adrese vedúceho vzdelávania
KD SFZ p. Jaroslava ŠVARCA - jsvarc238@gmail.com, zaslaním záväznej
prihlášky, najneskôr do 20.6.2021. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú
dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Komisie a iné orgány / Odborné
komisie SFZ / Komisia delegátov (KD).
Pre rok 2021 sú to jediné licenčné semináre, ktoré sa budú konať.
12. kolo 6. liga dospelí - 6.6.2021 o 17.00 hod.:
Rovné - Kalnište (Duhaň, Šugár, Malačina - Šafranko), Mestisko - Kuková
(Ličko, Dovičák, Hamřik - Burcák), Radoma - Stročín (Rapač, Sidorová,
Znoj - Feč), Sitníky - Bukovce (Ľ. Suchanič, L. Zápotocký, Čonka - Vaško),
Chotča - V. Orlík (Hubáč, Kapa, Džavoronok - Mackanin), Lúčka - Tisinec (A.
Špak, D. Špak, F. Zápotocký - Holub).
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku.
Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
6. a 7. júna: MDDr. K. Čuhová - Sov. hrdinov 160/74 vo Svidníku.
Kontakt: 0908 323 818.
Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
Stomatologické pohotovostné služby sú cez víkendy a štátne sviatky od 8.00
do 12.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR:
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti:
054/786 05 38.

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Podmienky pre účasť na bohoslužbách: max. počet na bohoslužbe je 75
ľudí (deti v sprievode rodičov sa nepočítajú, môžu sedieť pri rodičoch), rúško
na tvári, dezinfekcia rúk, rozostupy (15 m2/osoba).
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Utorok 1. júna: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Helenu,
Streda 2. júna: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Annu, Štvrtok 3. júna: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu, Piatok 4. júna:
17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Lenku a Iva, Sobota 5. júna: 7:00 +
Peter Kuderjavý, Nedeľa 6. júna: 9:00 Za farnosť; 10:00 Za zdravie a Božie
požehnanie pre rod. Miškovskú.
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
V našom farskom kostole vo Svidníku môže byť na jednej bohoslužbe
max. 50 ľudí, preto v nedeľu bude viac sv. omší. O 7.00, 8. 00, 10.30, 18.00.
Respirátor, dezinfekcia rúk, odstup čiže sedenie v každom druhom rade a
zároveň odstup medzi sebou navzájom je samozrejmosťou.
Pondelok 31.5.: ZBP Adrián s rod., Utorok 1.6.: 18.00 + Michal, Streda
2.6.: 6.30 + Monika, Mária, 18.00 ZBP Eduard a Anna, Štvrtok 3.6.: 6.30 Za
obrátenie Igor, 18.00 + Michal, Michal, Piatok 4.6.: 6.30 ZBP Božena, 18.00
+ Eva, Sobota 5.6.: 8.00 Za ružencové bratstvo, Nedeľa 6.6.: 7.00 + Milan,
Anton, Monika, Pavel, 8.00 ZBP Peter, 10.30 Za prvoprijímajúce deti, 18.00
+ Anna, Andrej, Ján.
SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA
Počas mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu sa nekonajú
zhromaždenia Jehovových svedkov v sále Kráľovstva na Ul. Festivalovej, č.
2042, ale prebiehajú formou videokonferencie, a to každý štvrtok o 18.00
a nedeľu 9.30 hod. Na týchto zhromaždeniach sa môžete dozvedieť akým
spôsobom sa Boh spolu s Ježišom o nás starajú aj v dnešnej dobe. Môžete si
pozrieť aj webovou stránku www.jw.org, kde je možné si on-line čítať Bibliu a
nájsť veľa užitočných rád čo sa týka rodiny aj iných životných situácií. Sú tam
tiež zaujímavé videá o ľuďoch, ktorí pochádzajú z rôzneho prostredia a ktorí
našli pravé šťastie. Niektorí z nich sú vysoko kvalifikovaní odborníci a vedci,
iní boli predtým závislí od drog alebo boli vo väzení, ale zmenili svoj život.
Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie
údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.

o d 31 . m á j a 2 0 2 1
MISLOVIČOVÁ, Sibyla a kol.: Slovenčina na každý deň.
Bratislava, Veda 2020. 247 s.
Publikácia Slovenčina na každý deň od
Sibyly Mislovičovej a kolektívu autoriek
v zložení Denisa Dovičovičová, Silvia
Duchková, Dana Guričanová, Katarína
Kálmánová a Iveta Vančová z oddelenia
jazykovej kultúry a terminológie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV môže byť
príjemným spoločníkom pre milovníkov
slovenčiny a možno aj pre tých, ktorí sa
nimi vďaka nej stanú.
Autorky veria, že moderná, zaujímavá a
prístupná forma predstavenia aktuálnej
problematiky používania spisovného
jazyka podporená vtipnými ilustráciami
upúta čitateľov všetkých vekových
kategórií - nielen dospelých, ale aj deti.
Množstvo rád a odporúčaní - od pravopisu cez tvaroslovie, vetnú skladbu,
slovnú zásobu až po výslovnosť - doplnili
autorky o testy, takže čitatelia majú možnosť osvojiť si niečo zo slovenčiny
doslova každý deň, ako aj overiť si nadobudnuté vedomosti a zabaviť sa pri
tom.

RUFFOVÁ, Victoria
Victoria Ruffová je populárna mexická herečka. Narodila sa 31. mája 1962
v Mexiku. Podľa časopisu People en Espaňol patrí medzi 50 najkrajších žien
sveta. Ukončila pedagogickú nadstavbu. Má dve mladšie sestry. Keď mala
11 rokov, jej rodičia sa rozviedli. V roku 1980 sa začala jej herecká kariéra v
telenovele Conflictos de un Médico, ktorú režíroval Ernesto Alonso. Práve on
jej po dobrých skúsenostiach ponúkol hlavnú rolu v telenovelách Viktória a
Jednoducho Mária. Práve telenovelou Jednoducho Mária je Victoria Ruffová
známa aj u nás. V nej stvárnila úlohu Márie Lopezovej. Stalo sa, že počas
televízneho seriálu sa ulice miest stali pokojnejšími a ľudia sa masívne
zdržiavali pri obrazovkách televízorov, pričom pozorne sledovali každý krok
svojej obľúbenej hrdinky na obrazovke. Okrem filmu a telenoviel sa venuje
aj divadlu.

MCCULLOUGHOVÁ, Colleen (1.6.1937-29.1.2015)
Austrálska spisovateľka. Už v mladosti ju zaujímali humanitné vedy. Vyštudovala neurológiu. Desať rokov strávila výskumom a vyučovaním na katedre
neurológie na Yale Medical School v New Haven v Connecticute. V tomto
období napísala svoje prvé dve knihy. Ich úspech jej umožnil odísť z práce.
Usadila sa v Norfolku. Bola členkou newyorskej Akadémie vied a Americkej
asociácie pre rozvoj vedy. Jej román The Independence of Miss Mary Bennett vzbudil kritiku kvôli prepracovaniu postáv z knihy Pýcha a predsudok
spisovateľky Jany Austenovej. Medzi jej najznámejšie knihy patria Vtáky v
tŕní, Caesarové ženy, Veniec z trávy, Dotyk a iné.

Reportér sa pýta storočnej jubilantky:
- A máte vy ešte nejaké starosti?
- Nie. Od toho času, keď som syna
dostala do domova dôchodcov, už žiadne.
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
MORTAL KOMBAT
PIATOK 4. JÚNA
O 20. HODINE

Réžia: Simon McQuoid • Hrajú: Jessica
McNamee, Ludi Lin, Hirojuki Sanada, Joe
Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks,
Josh Lawson, Chin Han, Lewis Tan, Max
Huang
Cole Young je bojovník MMA, zvyknutý sa
doslova biť o svoje živobytie. Nevie však
nič o tetovaní draka, s ktorým sa narodil,
o svojom dedičstve, ani o tom, prečo cisár
Vonkajšieho sveta Shang Tsung vyslal
svojho najlepšieho bojovníka Sub-Zera,
aby Colea chytil. V strachu o svoju rodinu
prijme Cole radu veliteľa špeciálnych
jednotiek Jaxa a vydá sa hľadať Sonyu
Blade. Vďaka tomu sa dostane do chrámu
Lorda Raidena, ochrancu Zeme, ktorý dušiam s dračím znamením poskytuje
útočisko. Cole uňho začne trénovať so skúsenými bojovníkmi Liu Kangom,
Kungom Lao a žoldnierom Kanom, aby sa pripravil na zápas najlepších svetových bojovníkov s nepriateľmi z Vonkajšieho sveta. V stávke je totiž osud
celého vesmíru... Dokáže Cole odomknúť vnútornú silu arcanu, aby zachránil
svoju rodinu a zastavil Vonkajší svet raz a navždy?
Úspešná séria videohier sa dostáva na plátna kín v celkom novej filmovej
verzii, ktorá sľubuje všetko, čím je jej predloha obľúbená - pútavý príbeh,
prepracované choreografie súbojov a násilie, pred ktorým si bude treba
zakrývať oči.
Rok výroby: 2021, Dátum lokálnej premiéry: 27. máj 2021, Krajina pôvodu:
USA, slovenské titulky, 110 minút, akčný, dobrodružný, vstupné: 5 eur
***
NÁDEJNÁ MLADÁ ŽENA
SOBOTA 5. JÚNA O 20. HODINE
Originálny a poriadne divoký thriller o pomste,
ktorá nebude sladká.
Réžia: Emerald Fennell • Hrajú: Carey
Mulligan, Bo Burnham, Laverne Cox, Clancy
Brown, Jennifer Coolidge, Christopher MintzPlasse, Molly Shannon, Angela Zhou, Sam
Richardson, Steve Monroe, Alison Brie, Adam
Brody, Connie Britton, Alfred Molina, Max
Greenfield, Chris Lowell, Scarlet Spencer,
Charlotte Xia
Cassie (Carey Mulligan) bola nádejná mladá
žena…kým sa všetko zo záhadných dôvodov
nezmenilo. Zdá sa, že v jej živote nie je nič
také ako sa zdá: je veľmi múdra, provokatívne
prefíkaná a naviac po nociach žije tajným druhým životom. A zrazu nečakané
zoznámenie Cassie ponúkne šancu napraviť krivdy minulosti.
Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premiéry: 27. máj 2021, Krajina pôvodu:
USA, české titulky, 113 minút, triler, dráma, vstupné: 5 eur
***
DUŠA
NEDEĽA 6. JÚNA O 16. HODINE
Réžia: Pete Docter • Hrajú: Jamie Foxx, Tina Fey, Phylicia Rashad, Daveed
Diggs, Ahmir-Khalib Thompson
Duša predstavuje stredoškolského učitela hudby Joa Gardnera, ktorý získa
šancu svojho života hrať v najlepšom jazzovom klube v meste. Ale jeden
malý chybný krok ho zoberie z ulíc New Yorku do Veľkého pred - fantastické-

ho miesta, kde nové
duše získavajú svoje
osobnosti, vlastnosti
a záujmy predtým než
idú na Zem. Rozhodnutý vrátiť sa do svojho života, Joe spojí
sily s drahocennou
dušou 22, ktorá nikdy
nerozumela príťažlivosti ľudských skúseností. Ako sa Joe
usiluje ukázať 22 čo je úžasné na živote, môže pritom získať odpovede na
niektoré dôležité otázky života.
Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premiéry: 3. jún 2021, Krajina pôvodu:
USA, animovaný, komédia, slovenský dabing, vstupné: 5 eur
***
KRAJINA NOMÁDOV
NEDEĽA 6. JÚNA O 20. HODINE
Réžia: Chloé Zhao • Scenár: Chloé
Zhao • Hrajú: Frances McDormand, David Strathairn, Peter Spears, Cat Clifford,
Tay Strathairn, Gay DeForest
Film Krajina nomádov, jeden z najoceňovanejších filmov tohto roka, držiteľ
troch cien americkej akadémie Oscar za
najlepší film roka, najlepšiu réžiu a najlepšiu herečku v hlavnej úlohe rozpráva
príbeh ženy, ktorá sa po strate všetkých
životných istôt vydáva na cestu americkým západom a hľadá svoju identitu a
život ako moderný kočovník.
Po ekonomickom a sociálnom kolapse
banského mesta v rurálnej a izolovanej
časti Nevady sa hlavná hrdinka Fern
v hereckom podaní držiteľky Oscara
Frances McDormand rozhodne radikálne zmeniť svoj rozpadajúci sa život, ktorý sa ocitol v slepej uličke. Zakúpi
si starú rozpadajúcu dodávku, ktorú si prerobí na karavan a vydáva sa na
spirituálnu cestu hľadajúc život mimo konvenčnej spoločnosti ako jej moderný
kočovník.
Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premiéry: 27. máj 2021, Krajina pôvodu:
USA, 108 minút, dráma, slovenské titulky, vstupné: 5 eur
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