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  Tak už aj Svidník je na mape miest, ktorú ponúkajú službu 
zdieľaných alebo teda verejných bicyklov. Spustenie tejto služby 
je vyústením spolupráce samosprávy s košickou spoločnosťou 
Antik. 

Už aj Svidník má zdieľané, teda verejné bicykle 

  50 bicyklov malo byť vo Svidníku už vlani, no všetko zmarila pandémie ko-
ronavírusu. Prísne opatrenia priniesli aj zbrzdenie dodávok bicyklov z Číny 
a ich následnú úpravu do podoby, v akej ich od minulého týždňa môžeme 
vidieť v uliciach Svidníka. 
  Mesto sa so spoločnosťou Antik dohodlo na 50 bicykloch, ktoré boli v uply-
nulý utorok 8. júna, keď túto službu ofi ciálne spustili, umiestnené na piatich 
stanovištiach po desať. Všetkých päť stanovíšť je označených informačnou 
tabuľou o tom, o akú službu ide. Stanovištia s informačnou tabuľkou nájdete 
pri nápise Svidník na začiatku pešej zóny od Ulice Sovietskych hrdinov, 
oproti OD Makos, pri Podduklianskej knižnici, pri Pravoslávnom chráme a pri 
Vojenskom historickom múzeu. V uplynulý utorok symbolickým prestrihnutím 
pásky prevádzku verejných bicyklov vo Svidníku spustila primátorka Svidníka 
Marcela Ivančová spolu s riaditeľom pre rozvoj spoločnosti Antik Petrom 
Blaasom. Na malej slávnosti bola aj mestská poslankyňa Katarína Siváková, 
prišli aj školáci zo Základnej školy na Komenského ulici vo Svidníku, nadšenci 
cyklistiky a ďalší. 
  Zhrňme si teda, ako vlastne tie zdieľané alebo teda verejné bicykle fungujú. 

Do mobilného telefónu si záujemca o využívanie týchto bicyklov musí stiah-
nuť aplikáciu ANTIK SmartWay. Bicykel odomknete načítaním QR kódu na 
riadidlách bicykla a následne môžete na bicykli jazdiť kdekoľvek (aj mimo 
mesta). Podmienkou je bicykel po skončení jazdy zaparkovať kdekoľvek v 
meste, aby nezavadzal na chodníku alebo neblokoval cestu. Nemusíte ho 
zaparkovať na spomínaných piatich stanovištiach. Po skončení jazdy bicykel 
uzamknite mechanickým potiahnutím páčky na zámku zadného kolesa. Bicykel 
1x pípne a v aplikácii uvidíte info.
  V aplikácia ANTIK SmartWay musíte mať podľa návodu uložené údaje o 
spôsobe platby cez účet. Funguje to celé tak, že najprv jazdím a potom pla-
tím. Konkrétne 1 euro za jednu hodinu. Jazdíte ihneď a platíte potom z Vašej 
AntikPay peňaženky, ktorú si neustále dobíjate podľa potreby v rámci spomí-
nanej aplikácie. Spoplatňovanie je pritom minútovou tarifi káciou. Spoločnosť 
Antik ponúka aj Mesačné bicyklovanie za  5 eur na mesiac. Jazdíte 30 dní s 
maximálnym limitom 30 minút denne, pričom po presiahnutí denného limitu 
platíte 1 euro za hodinu, samozrejme s minútovou tarifi káciou. 
  Vhodné to je pre častejšie využívanie bez potreby platby po každej jazde. 
ANTIK klienti, teda tí, ktorí využívajú internetové alebo televízne služby spo-
ločnosti Antik, jazdia dvakrát dlhšie. Pri pravidelnom bicyklovaní je výrazná 
úspora oproti platbe po každej jazde. No a do tretice je možnosť Bicyklo-
vanie na celú sezónu za 30 eur na sezónu. Jazdíte kedykoľvek a neriešite 
platby po každej jazde s maximálnym limitom 1 hodina denne, pričom po 

presiahnutí denného limitu sa platí 1 euro za jednu hodinu s 
minútovou tarifi káciou a ANTIK klienti jazdia dvakrát dlhšie. Pri 
využívaní služieb verejných bicyklov počas celej sezóny ide o 
najvýhodnejší balík. 

 (ps)

V uplynulý utorok symbolickým prestrihnutím pásky prevádzku 
verejných bicyklov vo Svidníku spustila primátorka Svidníka Marcela 
Ivančová spolu s riaditeľom pre rozvoj spoločnosti Antik Petrom 
Blaasom 
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Kde nájdete verejné bicykle? 

PEŠIA ZÓNA

  Verejné bicykle vo Svidníku sú umiest-
nené na piatich stanovištiach po desať. 
Všetkých päť stanovíšť je označených 
informačnou tabuľou o tom, o akú službu 
ide. Stanovištia s informačnou tabuľkou 
nájdete pri nápise Svidník na začiatku 
pešej zóny od Ulice Sovietskych hrdinov, 
oproti OD Makos, pri Podduklianskej 
knižnici, pri Pravoslávnom chráme a pri 
Vojenskom historickom múzeu. 

 (pn)

VOJENSKÉ HISTORICKÉ MÚZEUM

PODDUKLIANSKA KNIŽNICA PRAVOSLÁVNY CHRÁM

OD MAKOS
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  Nové byty a obchodné centrum Dukla naberajú reálne kontúry. 
Komplex bytov a obchodných prevádzok postupne vzniká z 
niekdajšieho výškového hotela Dukla vo Svidníku. 

Niekdajší hotel Dukla premieňajú na 44 nových nájomných bytov 
a vznikne aj nové nákupné centrum

  Obchodné prevádzky už dvadsať rokov fungujú na dvoch prízemných poscho-
diach niekdajšieho hotela, no a postupne vzniknú ďalšie. Ešte predtým však 

vo výškovej budove poskytnú záujemcom o nájomné bývanie nové byty. 
  Ako nás informoval jeden zo spolumajiteľov budovy Ľuboš Špak, vo výškovej 
budove bývalého hotela vzniká 44 nových nájomných bytov. „22 bytov bude 
dvojizbových a 22 trojizbových. Byty vznikli spájaním niekdajších izieb, 
s tým, že všetko je nové. Dlažby, schodiská, zábradlia, káble, všetko je 
naozaj úplne nové,“ zdôraznil Ľuboš Špak s tým, že vo vnútri v súčasnosti 
robia nové elektroinštalácie, na august majú naplánované stierky, v septembri 
a októbri podlahy a ďalšie dokončovacie práce vrátanie osadenia nových 
moderných výťahov, jedného veľkého a druhého menšieho. 
  „Aktuálne ešte dokončíme fasádu z jednej bočnej strany a do troch týž-
dňov osadíme balkóny, lepšie povedané lodžie. Budú to nadštandardné 
byty a nadštandardné lodžie, samozrejme, ku každému bytu bude pri-
slúchať aj jedno parkovacie miesto,“ povedal Ľuboš Špak, podľa ktorého 
celá štrnásťposchodová výšková budova spĺňa všetky bezpečnostné kritériá 
a rovnaké je to aj s jej statikov. „Na celú stavbu máme statické posudky, 
statik pritom na stavbu prichádza pravidelne pri akýchkoľvek zásahoch 
do budovy, takže všetko je v absolútnom poriadku,“ podotkol jeden zo 
spolumajiteľov bývalého hotela Dukla Ľuboš Špak. 
  Kolaudáciu 44-och nájomných bytov bratia Marek a Ľuboš Špakovci plánujú 

Ako nás informoval jeden zo spolumajiteľov budovy Ľuboš Špak, 
vo výškovej budove bývalého hotela vzniká 44 nových nájomných 
bytov. Nielen však nové byty ale aj obchodné centrum naberajú reálne 
kontúry... 
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Niekdajší hotel Dukla premieňajú na 44 nových nájomných bytov 
a vznikne aj nové nákupné centrum
na október, resp. november tohto roku. Zaujímavosťou je, že ľudia, ktorí si 
zvolia bývanie vo výškovej budove niekdajšieho hotela Dukla, budú môcť za 
nákupmi aj v papučiach. „Áno, budú to nadštandardné byty v obchodnom 
centre, ľudia tak budú mať nielen blízko do obchodov, ale priam v papu-
čiach si budú môcť zísť na nákup,“ usmial sa Ľuboš Špak a vysvetlil, že po 
dokončení nájomných bytov sa chystajú pustiť sa do rekonštrukcie polyfunkčne 
časti a premeniť ju na obchodné prevádzky, ktorých má byť pritom omnoho 
viac než dnes. Aktuálne dvojposchodová budova, kde už dnes sú obchodné 

prevádzky, sa rozšíri až takmer ku chodníku Poštovej ulice a celý priestor sa 
zväčší o viac ako 2 000 metrov štvorcových obchodných priestorov. „Celkovo 
tak vznikne 7 000 metrov štvorcových nájomnej plochy určených pre 
obchodné prevádzky. Pravdepodobne vznikne detské zábavné centrum, 
menšie kino, banky a ďalšie obchodné prevádzky, no všetko je ešte v 
štádiu prípravy a rokovaní. 
  V zime začneme chystať projektovú dokumentáciu a v jari začneme 
oslovovať ďalších potenciálnych partnerov, ktorí v nových priestoroch 
zriadia svoje prevádzky,“ načrtol plán Ľuboš Špak s tým, že ak všetko vyjde, 
tak zhruba o dva roky, teda v roku 2023, by rozšírené moderné nákupné cen-
trum Dukla malo byť realitou.                                                                   (ps)

Vo vnútri v súčasnosti robia nové elektroinštalácie, na august majú 
naplánované stierky, v septembri a októbri podlahy a ďalšie dokončo-
vacie práce vrátanie osadenia nových moderných výťahov, jedného 
veľkého a druhého menšieho. Prezradil Ľuboš Špak... 

Z nových bytov sa naskytnú aj takéto pohľady... 
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  Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský v závere mája 
predstavil spolu s tímom najväčšiu reformy zdravotníctva za 
posledných 15 rokov. Pacientom podľa tlačovej správy Minis-
terstva zdravotníctva SR prinesie kvalitnú a dostupnú zdravotnú 
starostlivosť a ich lepší manažment, tiež kvalitnejšiu zdravotnú 
starostlivosť a kvalitné pracovné podmienky pre zdravotníkov. 

Ministerstvo zdravotníctva chystá ďalšiu reformu 
- príde Svidník o viaceré oddelenia v nemocnici? 

  Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský zdôraznil, že nejde o rušenie 
nemocníc. „Reforma má pacientom priniesť kvalitnú dostupnú zdravotnú 
starostlivosť a lekárom, sestrám, a ďalším zdravotníckym pracovní-
kom kvalitné a dôstojné podmienky na svoju prácu. Posilní zároveň 
lôžkový fond následnej a dlhodobej starostlivosti a vytvorí priestor na 
doliečovanie, ale aj lepšie 
podmienky pre chronicky 
chorých pacientov,“ uviedol 
minister zdravotníctva Vladi-
mír Lengvarský.
  S reformou nemocničnej siete 
súvisia ďalšie reformné kroky 
ako optimalizácia siete akútnej 
zdravotnej starostlivosti, nová 
definícia neodkladnej zdra-
votnej starostlivosti, reforma 
poskytovania všeobecnej sta-
rostlivosti o dospelých, deti a 
dorast a ďalšie.
  Reforma počíta s akútnymi 
lôžkami, ktoré zaručia posky-
tovanie kvalitnej zdravotnej 
starostlivosti, ďalšie lôžka 
budú primárne lôžka následnej 
zdravotnej starostlivosti, ktoré 
dnes v systéme chýbajú.
  Prvotným základným výsled-
kom reformy bude defi nova-
nie nároku pacienta - aký druh zdravotnej starostlivosti má dostať, v akej 
vzdialenosti od bydliska, do akého času od stanovenia diagnózy a za akých 
podmienok a v akej kvalite.
  Podľa prvotných informácií o chystanej reformy sa nemocnice majú rozdeliť 
do piatich kategórií. Otázne aktuálne je to, ktorá nemocnice bude v ktorej 
kategórii. A hoci ministerstvo zatiaľ rozdelenie nemocníc nezverejnilo, posla-
nec Národnej rady a podpredseda strany Hlas Richard Raši na Facebooku 
uverejnil, že v piatej kategórii medzi tzv. komunitnými nemocnicami má byť 
aj Nemocnica arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku patriaca do siete nemocníc 
Svet zdravia, ale aj ďalšie menšie regionálne nemocnice. 
  Podľa zverejneného návrhu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského 
má vzniknúť päť kategórií nemocníc. 
Národná úroveň - vysokošpecializovaná 
starostlivosť s veľmi zriedkavým výskytom. 
Bude len na jednom mieste na Slovensku, 
bude sa tam napríklad realizovať transplan-
tácia srdca.
Koncová úroveň - špecializovaná starostlivosť 
s nízkou početnosťou. Spádovo do nej bude 
spadať približne 1,5 až dva milióny obyvate-
ľov. Dojazd do nej by mal byť do približne 90 
minút. Pôjde napríklad o vysoko komplexnú 
onkologickú liečbu, kardiochirurgiu či vysoko 
komplexné výkony v neurochirurgii.
Komplexná úroveň - komplexná akútna aj plá-
novaná starostlivosť. Pod túto úroveň bude 
spadať približne 600.000 až 800.000 ľudí, 
teda približne na úrovni vyššieho územného 
celku (VÚC). Dojazd zdravotnej záchrannej 
služby by do nej mal byť približne do hodiny. 
V tomto prípade by mohlo napríklad ísť o 
akútne ťažké úrazy či komplexnú plánovanú 

starostlivosť ako stredne komplexné onkochirurgické zákroky.
Regionálna úroveň - štandardná akútna a plánovaná starostlivosť na regi-
onálnej úrovni. Spádovo do nej bude spadať približne 100.000 až 200.000 
obyvateľov pre približne dva až tri okresy s dostupnosťou  do 30 až 45 minút 
od bydliska pacienta. Vykonávať na tejto úrovni by sa mali základné chirur-
gické výkony či štandardnú starostlivosť internú, pediatria, pôrodníctvo, ale 
aj plánované výkony ako výmeny kĺbov.
  Komunitná úroveň - následná a rehabilitačná starostlivosť, urgentná ambu-
lantná starostlivosť, komplexná ambulantná starostlivosť, špecializovaná sta-
rostlivosť, môže poskytovať jednodňovú zdravotnú starostlivosť, stacionárnu 
starostlivosť, psychiatrickú a lôžkovú starostlivosť. Pôjde o osem až desať 
nemocníc ako komplexné neurorehabilitačné centrá, prípadne aj dlhodobo 
ventilovaní pacienti a tri spinálne centrá pre pacientov s paralýzami.

  Nič síce nie je ofi ciálne, no 
šepká sa toho veľa. My sme 
preto oslovili nielen Minister-
stvo zdravotníctva SR, ale aj 
sieť nemocníc Svet zdravia 
a pýtali sme sa na podrob-
nosti. Bude veľmi zaujímavé 
sledovať, kde skončí svid-
nícka nemocnica. Isté je to, 
že akýkoľvek ďalší zásah do 
jej podoby vyvolá, zvlášť po 
zrušení pôrodnice, veľkú vlnu 
nespokojnosti. Podľa Richarda 
Rašiho zo strany Hlas Minis-
terstvo zdravotníctva svidníc-
ku nemocnicu navrhuje medzi 
tzv. komunitné, kde, ako sme 
už uviedli, budú poskytovať 
len následnú a rehabilitačnú 
starostlivosť, urgentnú ambu-
lantnú starostlivosť, komplex-
nú ambulantnú starostlivosť, 
špecializovanú starostlivosť a 

môže poskytovať jednodňovú zdravotnú starostlivosť, stacionárnu starostli-
vosť, psychiatrickú a lôžkovú starostlivosť. Pôjde o osem až desať nemocníc 
ako komplexné neurorehabilitačné centrá, prípadne aj dlhodobo ventilovaní 
pacienti a tri spinálne centrá pre pacientov s paralýzami. Svidník by tak prišiel 
o oddelenia, ktoré dnes v nemocnici sú. 
  Medzi týmito nemocnicami by z tých na východe Slovenska mali patriť nemoc-
nice Svidník, Kežmarok, Levoča, Snina, Vranov nad Topľou, Krompachy, Krá-
ľovský Chlmec a Trebišov. Takto to na Facebooku napísal poslanec Národnej 
rady Richard Raši s tým, že v týchto nemocniciach chce vláda zrušiť viaceré 
oddelenia.  Stanoviská Ministerstva zdravotníctva SR a siete Nemocníc Svet 
zdravia prinášame v samostatných príspevkoch.                                   (ps) 
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  „Pre vedenie ministerstva zdravotníctva je pacient ústredným 
bodom snaženia sa za kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Radi-
kálne zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti je 
tiež cieľom Plánu obnovy a odolnosti SR,“ toto tvrdí hovorkyňa 
Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová na margo chys-
tanej reformy nemocníc. 

  „Sieť ProCare a Svet zdravia veľmi pozorne vníma tému 
avizovanej optimalizácie siete nemocníc na Slovensku, ktorú 
vo veľmi hrubej podobe zverejnilo ministerstvo zdravotníctva 
pred niekoľkými dňami,“ informoval hovorca spomínanej siete 
polikliník a nemocníc Tomáš Kráľ a priznal, že informácií však 
zatiaľ majú veľmi málo. 

Ministerstvo zdravotníctva: „Zoznam nemocníc predstavíme v lete“

„Slovenské zdravotníctvo bolo dlhé roky zle riadené. Výdavky nemocníc 
presahovali príjmy, výsledkom bola ich chronická zadlženosť, kopiace sa 
faktúry po lehote splatnosti a nespokojnosť zdravotníkov. Pravidlá boli 
nastavené tak, že namiesto zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti 
a efektívnosti, bolo na prvom mieste uspokojovanie niekoľkých hráčov, 
ktorí na zdravotníctve bezohľadne profi tovali. 
  Výsledkom je napríklad to, že dôležitý ukazovateľ odvrátiteľných úmrtí 
je dlhodobo nad priemerom EÚ. Inými slovami, na Slovensku zbytočne 
umierajú ľudia, ktorých by kvalitné zdravotníctvo dokázalo zachrániť,“ 
podotkla hovorkyňa rezortu zdravotníctva, podľa ktorej reštart zdravotníctva 
znamená, že sa dajú do pohybu reformy a investície. V organickom prepojení 
reforiem a investícií, ktoré obsahuje plán obnovy, je cesta ku kvalitnému a 
ekonomicky udržateľnému zdravotníctvu. 
  Slovensko sa podľa Zuzany Eliášovej bude musieť vysporiadať so starnutím 
populácie a jej vplyvom na potreby pacientov. „Oproti minulosti klesá dopyt 
po gynekologicko-pôrodníckych lôžkach v dôsledku poklesu pôrodnosti. 
Naopak dopyt po dlhodobých či geriatrických lôžkach bude rokmi naras-
tať. Lepší manažment pacienta, efektívnejšie využívanie nemocničných 
lôžok a peňazí, ktoré budú fokusované do oblastí, kde sú najviac potrebné 
pre pacienta a zdravotníka na efektívnu a kvalitnú liečbu pre pacienta a 
adekvátne pracovné podmienky pre zdravotníkov,“ uviedla v stanovisku 
hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva s tým, že reforma prinesie fakt, že lôžka, 
ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, by sa transformovali v horizonte 
niekoľkých rokov na základe veľmi presných analýz a dát na iný typ lôžka, 

s tiež lepším manažmentom pacienta. „Dlhodobo chorí pacienti sú totiž  
hospitalizovaní na akút-
nych lôžkach, ktoré však 
primárne slúžia pre akút-
ne stavy. Navyše nemoc-
nica nedokáže takýmto 
pacientom zabezpečiť 
zdravotnú starostlivosť 
na čas potrebný na zota-
venie, pretože potrebuje 
uprednostniť akútnych 
pacientov. Na Slovensku 
by sa tak časť nevyuži-
tých akútnych lôžok mala 
transformovať na lôžka 
dlhodobej a následnej 
starostlivosti.“
  Nás však zaujímala kon-
krétna a jasná odpoveď 
na otázku, v ktorej kate-
górii nemocníc sa v rámci 
reformy ocitne svidnícka 
nemocnica. Priamo od-
poveď sme sa však zatiaľ 
nedozvedeli, no zdá sa, 
že už to dlho nepotrvá a 
všetko bude, ako sa hovorí, 
čierne na bielom. „Konkrétny zoznam nemocníc predstavíme v priebehu 
letných mesiacov aj s adekvátnym vysvetlením o dostupnosti adresnej 
a kvalitnej zdravotnej starostlivosti,“ odpovedala hovorkyňa Ministerstva 
zdravotníctva Zuzana Eliášová.                            

   (ps)

Sieť ProCare a Svet zdravia: „Svidnícka nemocnica určite neostane bokom.“ 

  „Zatiaľ je k tejto reforme 
veľmi málo oficiálnych 
informácií, ku ktorým by 
sme vedeli zaujať jasné 
stanovisko. To platí aj 
pre konkrétne rozdele-
nie nemocníc do piatich 
rôznych kategórií, ktoré 
doteraz nebolo zverej-
nené. 
  V tomto momente určite 
podporujeme stanovis-
ko Asociácie nemocníc 
Slovenska, ktorá minulý 
týždeň vyjadrila nesúhlas 
so zámerom výraznej 
redukcie akútnych lôžok 
v regiónoch Slovenska. 
Veríme, že v blízkom čase 
ministerstvo zdravot-
níctva zverejní všetky 
detaily pripravovanej op-
timalizácie, aby sa k nej 
mohla začať konštruktív-
na odborná diskusia. 
  Prizvaní by určite mali 

byť aj predstavitelia všetkých vyšších územných celkov, regionálnych 
samospráv, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a v neposlednom 
rade aj samotní zdravotníci.“
Podľa slov hovorcu siete ProCare a Svet zdravia Tomáša Kráľa v konečnom 
dôsledku má byť spoločným cieľom vyššia dostupnosť kvalitnej zdravotnej 
starostlivosti, atraktívnejšie pracovné podmienky pre zdravotníkov a tým 
systémové riešenie ich dlhodobého nedostatku. „Pre úspešnú reformu je 
najdôležitejšie otvorená komunikácia, zdieľanie informácií, hľadanie 
kompromisov a hlavne vedieť si vypočuť aj názor odborníkov z terénu. 
Žiadna reforma sa nedá realizovať od stola. Na takúto konštruktívnu a 
odbornú diskusiu sme pripravení,“ podotkol Tomáš Kráľ a zdôraznil, že 
svidnícka nemocnica určite neostane bokom a sieť ProCare a Svet zdravia 
bude tlmočiť jej lokálne a geografi cké špecifi ká. 

 (ps)

  Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu vo 
Svidníku vedie trestné stíhanie vo veci prečinu ohrozenie pod 
vplyvom návykovej látky, ku ktorému malo dôjsť v utorok 8. júna 
na parkovisku pred potravinami v Breznici.

Opitý vodič nezvládol cúvanie

  59 ročný miestny muž ako vodič viedol osobné motorové vozidlo zn. Renault 
Megane, pričom sa plne nevenoval vedeniu vozidla, dostatočne nesledoval 
situáciu v cestnej premávke a pri cúvaní narazil do iného vozidla, ktoré bolo 
zaparkované. Išlo o vozidlo zn. Ford Fiesta. Z miesta vodič odišiel preč. 
  Bol vypátraný a následne bol podrobený dychovej skúške, ktorej výsledok 
bol pozitívny a to s hodnotou 1,12 mg/l. Opakovaná dychová skúška bola s 
výsledkom až 1,14 mg/l.  Do konania bol pribratý znalec v odbore  zdravot-
níctvo a farmácia,  odvetvia toxikológia k vypracovaniu znaleckého posudku 
na posúdenie či vodič v čase jazdy motorovým vozidlom bol pod vplyvom 
alkoholu.                                                                                                (krpz) 
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  Cestovateľský semafor uľahčuje cestovanie a v kombinácií so 
stále sa zlepšujúcou epidemiologickou situáciu u nás i v Európe 
otvára dvere letným zahraničným dovolenkám. O tom, ako to 
vlastne s dovolenkami vyzerá a aké sú aktuálne pravidlá, sme 
sa zhovárali s Erikom Paraničom z Cestovnej kancelárie EURO-
TOUR, ktorá má svoje pobočky vo Svidníku a v Stropkove. 

S Erikom Paraničom z CK EUROTOUR o letných dovolenkách v zahraničí
Aké podmienky platia pre vstup do Bulharska či Chorvátska?

  „Aj keď sa už dovolenky začali 
predávať, samotný predaj veľmi 
sťažujú nejasné a stále sa meniace 
podmienky. Klienti sa prevažne cho-
dia informovať o aktuálnej ponuke a, 
samozrejme, o cenách. 
  Samozrejme, netreba zabúdať na 
klientov, ktorí majú rôzne poukazy z 
minulého roku a chceli by ich použiť, 
teda vyčerpať.“
  O ktoré krajiny sa ľudia z nášho 
regiónu aktuálne najviac zaují-
majú?
  „Jednoznačne prevažujú európske 
destinácie, ako napríklad Grécko či 
Chorvátsko.“
  Čo sa možno ľudia najviac 
pýtajú?
  „Okrem klasických otázok o ubyto-
vaní a destinácii pribudli otázky o po-
istení liečebných nákladov, prípadne 
poistenia pre prípad insolventnosti 
cestovných kancelárií, samozrejme, 
aj o podmienkach vycestovania do 
jednotlivých krajín.“
  Vašim, ako sa hovorí, vlastným 
produktom CK EUROTOUR, je 
dlhé roky Bulharsko a konkrétne 
stredisko Obzor. Čo teda chystáte 
a ponúkate záujemcom o túto 
obľúbenú destináciu? 
  „Túto sezónu sme pripravili zatiaľ 
jeden termín tzv. pobytový, takže 
autobus bude celý čas v Bulharsku 
so skupinou dovolenkárov. Skupiny 
sa teda nebudú miešať tak ako po 
minulé roky. 
  Takisto sme dohodli ubytovanie iba 
v jednom ubytovacom zariadení, a 
to v hoteli Sania. To všetko tak, aby 
sme minimalizovali miešanie skupín. 
V prípade záujmu sme pripravení 

pridať ďalší termín, no ale uvidíme, 
aký bude záujem, ako sa to celé 
vyvinie.“ 
  Prejdime teraz na chvíľu k tomu, 
čo o opatreniach v jednotlivých 
krajinách aktuálne vieme. Ako je 
to so vstupom do Bulharska? 
  „Aktuálne až do konca júla platí, 
že slovenskí občania pri vstupe do 
Bulharska musia predložiť jeden z 
uvedených dokladov: max. 72 hodín 
starý negatívny výsledok PCR testu 
na ochorenie COVID-19; max. 48 
hodín starý negatívny výsledok 
rýchleho antigénového testu (RAT) 
na ochorenie COVID-19; certifi kát o 
plnom zaočkovaní proti ochoreniu 
COVID-19, v ktorom sa uvádza, že 
od úplného zaočkovania (teda od 
druhej dávky, ak ide o dvojdávkovú 
vakcináciu) uplynulo 14 dní; doku-
ment je dvojjazyčný (slovensko-
anglický) s QR kódom, osoby, ktoré 
prekonali COVID-19 za posledných 
viac ako 15 a menej ako 180 dní 
predložia výsledok PCR alebo 
rýchleho antigénového testu (RAT), 
ktorý potvrdzuje predchádzajúci 
výsledok ochorenia na COVID-19 
(POSITIVE). Uvedené doklady 
úrady odporúčajú mať vyhotovené 
v anglickom jazyku. 
  Osoby, ktoré vstupujú na územie 
Bulharska alebo ho tranzitne prechá-
dzajú, predložia zároveň orgánom 
hraničnej kontroly vyhlásenie, že 
sú oboznámení s rizikami nákazy s 
COVID-19, cestujú na vlastné riziko 
a zároveň sa zaväzujú dodržiavať 
na území Bulharska protiepidemiolo-
gické opatrenia, uložené nariadením 
ministra zdravotníctva. 

  V prípade, ak tak občania neurobia 
vopred, musia rátať so zdržaním pri 
vstupe do Bulharska. Formulár je 
k dispozícii v anglickom jazyku na 
stránke Ministerstva zahraničných 
vecí SR.“ 
  Ako je to aktuálne s Chorvát-
skom?
  „Pred cestou do Chorvátska úrady 
odporúčajú vyplniť online formulár, 
ktorý tiež nájdete na stránke Minis-
terstva zahraničných vecí SR a ktorý 
je určený na urýchlenie vybavenia 
turistov a ich prechodu cez hranice. 
V prípade, ak tak cestujúci neurobia 
vopred, musia rátať so zdržaním pri 
vstupe do Chorvátska. 
  Formulár je k dispozícii aj v slo-
venskom jazyku. Pri vstupe do 
Chorvátska je potrebné okrem 
platného cestovného dokladu alebo 
občianskeho preukazu (minimálne 
do 15. júna 2021) predložiť: negatív-
ny PCR test, nie starší ako 72 hodín 
alebo rýchly antigénový test (RAT), 
nie starší ako 48 hodín (od odobratia 
vzorky) alebo lekárske potvrdenie o 
prekonaní ochorenia COVID-19 (do 
180 dní) alebo lekárske potvrdenie o 
1 dávke očkovania na COVID-19 ak 
od očkovania prvou dávkou uplynulo 
22 dní alebo lekárske potvrdenie o 

prekonaní COVID-19 pred viac ako 
180 dňami a súčasne aspoň jedna 
dávka očkovania proti COVID-19.“
 No a ako to je, keď sa do Bulhar-
ska vyberieme trebárs autom cez 
Maďarsko a Rumunsko? 
  „Aktuálne je to tak, že pre tranzit 
cez tieto krajiny, teda ak našou 
cieľovou destináciou je iná krajina, 
neplatia žiadne obmedzenia a ani 
povinnosti.“
Čo by ste poradili ľuďom, ktorí 
chcú cestovať na dovolenku do 
zahraničia? 
  „Základná rada je, aby si každý 
zvážil cestovanie do rizikových ob-
lastí. Rovnako radím skontrolovať 
si cestovné poistenie, prípadne 
uzavrieť aktuálne, pokiaľ sa jedná o 
zájazd s CK informovať sa o poistení 
pre prípad úpadku a o aktuálnych 
podmienkach vstupu, resp. návratu 
na Slovensko.“
  Odporúčate ľuďom možno skôr 
cestu autom alebo sa netreba báť 
lietadiel či autobusov? 
  „Sú destinácie, kde sa dá doces-
tovať autom, iné sú dostupné iba 
letecky, cenovo dostupnejšia je auto-
busová doprava, takže aj podľa toho 
by mali klienti vyberať destináciu.“ 

 (ps)
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  Na krátkej návšteve vo Svidníku bol v uplynulý štvrtok večer podpredseda 
vlády a minister hospodárstva Richard Sulík. 
  Spolu s riaditeľom svidníckej pobočky Sociálnej poisťovne Milanom Pirščom 
sa v reštaurácii Vermex LOKAL stretol s viacerými podnikateľmi zo Svidníka a 
okolia. Súčet zamestnancov, ktorých títo podnikatelia zamestnávajú, je 250. 
Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík na stretnutí s podnikateľmi 
diskutoval prevažne o daňovo - odvodovej reforme. Ako sme sa dozvedeli, 
stretnutie s podnikateľmi zo Svidníka a okolia bolo súčasťou ďalších stretnutí 
Richarda Sulíka s podnikateľmi z viacerých regiónov Prešovského kraja. 

 (ps) 

  Tri veľké investičné akcie má na tento rok naplánované svidníc-
ka samospráva. O všetkých troch sa hovorí už niekoľko rokov a 
pravdou je, že to celé trvá veľmi dlho. Podľa vedenia Svidníka je 
to hlavne o zdĺhavej administratíve a pri všetkých troch inves-
tičných akciách postupujú krok za krokom.

Čo je s klziskom, ihriskom pri „Trojke“ a so zariadením pre seniorov?

  V susednom Stropkove sa pustili do rekonštrukcie ľadovej plochy pod 
holým nebom a keď neprídu prísne opatrenia spojené s prípadnou ďalšou 
vlnou pandémie koronavírusu v jeseni a v zime, 
majú istotu, že v zime sa budú korčuľovať. Hoci 
pod holým nebom. Za 350-tisíc eur kompletne 
vymenili technologické zariadenia, plocha klziska 
je nová a nové budú aj mantinely a striedačky. 
Svidník chce úroveň korčuľovania posunúť vyššie. 
Jestvujúcu ľadovú plochu alebo teda klzisko chcú 
prekryť a vytvoriť z neho zimný štadión. Istota, 
že sa vo Svidníku bude môcť v zime korčuľovať 
a je jedno či na krytom alebo odkrytom klzisku, 
však momentálne nie je. Predpokladané náklady 
podľa projektovej dokumentácie sú 1,2 milióna 
eur. Financovanie zakrytia zimného štadióna je 
konkrétne riešené dotáciou 300-tisíc eur od vlády, dotáciou 150-tisíc eur od 
Prešovského samosprávneho kraja, dotáciou 250-tisíc eur od Slovenského 
zväzu ľadového hokeja, vlastnými zdrojmi mesta vo výške 64-tisíc eur a 
úverom vo výške 436-tisíc eur. „V súčasnosti sme v štádiu stavebného 
konania, máme právoplatné územné rozhodnutie a sme pred spustením 
súťaže na zhotoviteľa stavby,“ skonštatovala najnovšie PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová s tým, že z externých zdrojov má mesto 

aktuálne 700-tisíc eur. „Veríme, že súťaž vygeneruje čo najlepšiu cenu a 
rovnako verím, že sa nám túto investičnú akciu podarí zrealizovať ešte 
v tomto roku,“ vyhlásila Kristína Tchirová.
  Druhou pomerne dlho očakávanou a diskutovanou investičnou akciou je 
zámer rekonštrukcie futbalového ihriska v areáli Základnej školy na Ulici 8. 
mája vo Svidníku a jeho premena na multifunkčný areál s umelým trávnikom, 
s atletickým oválom a ďalšími športoviskami. „Výstavba tohto areálu bola 
pôvodne schválená v roku 2019. Financovanie rekonštrukcie športo-

vého areálu s umelým povrchom je riešené 
dotáciou 100-tisíc eur od Prešovského sa-
mosprávneho kraja, nenávratným fi nančným 
príspevkom 195-tisíc eur a úverom mesta vo 
výške 308-tisíc eur. Celková suma je 603-tisíc 
eur. Konečný návrh fi nancovania bude zrejmý 
po ukončení verejného obstarávania na zhoto-
viteľa stavby,“ písalo mesto v rozpočte mesta na 
tento rok a najnovšie nám PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová poskytla takéto vyjad-
renie: „Súťaž na zhotoviteľa stavby je práve v 
procese vyhodnotenia ponúk. Dodávateľ bude 
známy po jej ukončení.“

  Nuž a treťou veľkou investičnou akciou je premena niekdajšej budovy bývalej 
Strednej priemyselnej školy odevnej, ktorú zámenou s Prešovským samo-
správnym krajom pred niekoľkými rokmi získalo mesto, na Centrum sociálnych 
služieb, teda zariadenie pre seniorov. Podľa rozpočtu mesta na tento rok má 
stáť rekonštrukcia tohto objektu 1,2 milióna korún a v prevažnej miere by mala 
byť fi nancovaná zo Štátneho fondu rozvoja bývania. „Pri Zariadení pre seni-
orov mám právoplatné stavebné povolenie a pripravujeme podklady pre 
verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Pripravujeme tiež podklady 
pre žiadosť o prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania,“ opísala ak-
tuálnu situáciu Kristína Tchirová.                                                              (ps) 

  Veľké projekty stoja a sú otázne, s malými aj vďaka verejnosti 
mesto uspelo. Takto to aktuálne vyzerá s úspešnosťou projektov, 
ktoré podalo mesto Svidník. 

Minister hospodárstva 
Richard Sulík vo Svidníku

Veľké projekty stále stoja, 
mesto čaká na vyhodnotenie

„Novými úspešnými projektami sú získané prostriedky v súťaži Ahoj 
krásne Slovensko na revitalizáciu lesoparku v smere na letisko. Získaná 
suma je 3 000 €,“ informovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová 
a my dodajme, že mesto Svidník uspelo s projektom hlavne vďaka hlasom 
verejnosti. Tá mohla prostredníctvom internetu hlasovať za jednotlivé poda-
né a zverejnené projekty, no a práve svidnícky projekt získal najviac hlasov. 
„Úspešní sme aj vo Výzve predsedu Prešovského samosprávneho kraja 
s projektom nazvaným „Cyklistika nás spája" v objeme 2 000 €, mesto na 
tento účel vyčlení sumu 400 €.  Na základe tejto úspešnosti pripravujeme 
nový turisticko-propagačný materiál a cykloakciu.“
  PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová ďalej uviedla, že očakávajú aj 
výsledky v ďalších podaných projektoch a veria, že aj v nich budú úspešní. 
Stále nejasná je však situácia s jedným z tých väčších projektov. Konkrétne 
ide o realizáciu vodozádržných opatrení na sídlisku UTRA, teda na akomsi 
mininámestíčku pri Podduklianskej knižnici. V rámci realizácie projektu tzv. 
vodozádržných opatrení sa má zrevitalizovať a teda skrášliť celý tento priestor. 
Už viackrát sa na tento projekt na zasadnutiach mestského parlamentu, ale aj 
mimo nich pýtala napríklad mestská poslankyňa Katarína Siváková. „Zaujíma 
ma tento projekt, pretože sme dlhodobo tak trochu zanedbali túto časť 
sídliska UTRA a myslím si, že práve týmto projektom by sme si vedeli 
pomôcť aj s úpravou a modernizáciou tohto priestoru,“ vysvetlila poslan-
kyňa Katarína Siváková, ktorej sa však už dlhodobo dostáva odpovede, že 
mesto čaká na vyhodnotenie projektu. Rovnaká situácia je podľa informácií 
PR manažérky mesta Svidník Kristíny Tchirovej aj dnes. „Daný projekt pre-
šiel administratívnou kontrolou a v súčasni je stále evidovaný v stave 
odborného hodnotenia, každým dňom očakávame výsledok aj v tomto 
hodnotení.“
  Zaujímavosťou však je, že susedné mesto Bardejov minulý týždeň zverejnilo, 
že uspelo s projektom vodozádržných opatrení a rovnako aj s projektom tzv. 
zelenej strechy na jednej z mestských školských budov. No a rovnaké projekty 
v rámci rovnakej výzvy má vlastne podané aj mesto Svidník...                (ps)
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  Pravoslávnej cirkevnej obce vo Svidníku bola v zmysle Všeobecne záväz-
ného nariadenia Mesta Svidník č. 5/2019 o poskytovaní dotácii z rozpočtu 
mesta Svidník poskytnutá na rok 2021 fi nančná dotácia vo výške 2000 eur 
na opravu a rekonštrukciu cirkevných objektov. V mene rady PCO, ako i v 
mene svojom, vyjadrujem úprimné poďakovanie primátorke mesta Svidník 
Marcele Ivančovej, komisii na prerokovanie žiadosti o pridelenie dotácii, 
ako i mestskému zastupiteľstvu  za poskytnutú fi nančnú dotáciu. Finančné 
prostriedky budú použité v zmysle podpísanej zmluvy medzi Mestom Svidník 
a PCO vo Svidníku.

Ján Sovič, duchovný správca PCO vo Svidníku

  Na linku 158 bol v stredu uplynulý týždeň 44 ročným mužom z obce Nižná 
Pisaná  nahlásený kuriózny nález neznámej munície.
  Oznamovateľ muníciu našiel vo večerných hodinách predošlého dňa a 
to v kmeni stromu, ktorý bol uložený na dvore rodinného domu v uvedenej 
obci. Policajná hliadka po 
príchode, miesto nálezu 
riadne zabezpečila až do 
príchodu krajského pyro-
technika. Ten určil, že ide 
o vojnovú muníciu z ob-
dobia II. sv. vojny, presne 
o 37 mm delostrelecký 
granát, ručný granát vzor 
42 a protipechotnú mínu 
šrapnelovú vzor 35. Delostrelecký granát pyrotechnik v priľahlom lese zneš-
kodnil a ostatnú nájdenú muníciu odviezol na následnú likvidáciu.

 (krpz)

  Dočasne, teda konkrétne do výstavby plnohodnotného nového Mestského 
informačného centra na pozemku pred Domom kultúry, má byť Mestské 
informačné centrum umiestnené na priestranstve oproti Domu kultúry medzi 
pamätníčkom Československej republiky a verejnými toaletami. PR mana-
žérka mesta Svidník Kristína Tchirová v závere minulého týždňa uviedla, že 
Mestské informačné centrum je v procese realizácie. „Prebieha súťaž na 
zhotoviteľa stavby a následne pristúpime k realizácii jej umiestnenia,“ 
povedala Kristína Tchirová, ktorá pred pár týždňami tvrdila, že Mestského 
informačné centrum bude v prevádzke od 1. júla. 
  Napokon takto boli formulované aj informácie pri výberovom konaní na 
zamestnanca Mestského informačného centra. „Intenzívne pracujeme na 
vybavení infocentra a teší nás veľký záujmu uchádzačov. Spolu 35 ľudí 
má záujem pracovať a koordinovať činnosť infocentra vo Svidníku. Práve 
sme v procese výberu zamestnanca,“ skonštatovala PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová.                                                                                         

 (ps)

  V utorok uplynulý týždeň bola vo výstavnej sieni SNM - Múzea 
ukrajinskej kultúry sprístupnená nová výstava maliarskej tvorby 
Vojtecha Boreckého pod názvom Pulz farieb.

Nová výstava s novým osvetlením!

  Už samotný názov výstavy predpovedal neskutočnú energiu, sálajúcu z 
farebných výtvarných diel umelca, pochádzajúcich  zo zbierok SNM - MUK 
vo Svidníku a Vihorlatského múzea v Humennom, ktorú ešte viac umocnilo 
nové výstavné osvetlenie.
  Napriek rôznym prekážkam či pandémii koronavírusu, SNM - Múzeum 
ukrajinskej kultúry vo Svidníku úspešne zmodernizovalo interiérové výstavné 
osvetlenie hlavnej kultúrno-historickej expozície s cieľom zvýšiť umelecký a 
vizuálny zážitok z vystavených obrazov či exponátov. 
  Vo výstavnej sále SNM - MUK sa pravidelne konajú rôzne výstavy i kultúr-
ne podujatia a práve novoinštalovaný osvetľovací systém polohovateľných 
úsporných LED svietidiel s nastaviteľnou intenzitou svetla i ľubovoľného smeru, 
umocní kultúrny zážitok z prehliadky.
  Osvetlenie bolo realizované v rámci projektu Spájanie kultúr - kultúrna mobilita 
v prihraničnej oblasti HUSKROUA ENI CBC Program 2014-2020 zameraného 
na propagáciu kultúrneho dedičstva a rozvoj cestovného ruchu v regióne. 
Partnermi projektu sú Župné múzeum v Satu Mare (Rumunsko) a Zakarpatské 
múzeum ľudovej architektúry a bývania v Užhorode (Ukrajina). 

(SNM - MUK) 

Kmeň stromu ukrýval granáty i mínu

V Mestskom infocentre chce robiť 35 ľudí

Poďakovanie

  V živote sú rôzne chvíle, šťastia, žiaľu, nádeje.
Týždne smútku, roky milé...
Každý žne, tak ako zaseje.

Dnes pri Vašom sviatku, úcty, lásky preveľa,
šťastia, zdravia v jednom riadku,

nech oslávite deväťdesiatku s tými, čo ľúbia Vás.  

Tešiť sa z úctyhodného veku našich blízkych je veľkým požehnaním. 
V deň ich jubilea im želáme len to najlepšie 

a spolu sa obzeráme za ich životom. 
14. júna 2021 sa dožil vzácneho životného jubilea - 90-tky 

náš milovaný otec, dedko a pradedko 
Peter Babej z Vyšného Komárnika

  Touto cestou nášmu otcovi - my deti Milan, Anna a Helena so svojimi 
rodinami - mu k sviatku blahoželáme a prajeme mnoho Božieho požeh-
nania a ďalšie roky prežiť v zdraví a pokoji

BLAHOŽELANIE 



15. jún 2021Podduklianske novinky 11Spravodajstvo

Kto daroval krv? 
  V stredu 9. júna prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice darovať krv 40 bezpríspevkových darcov: 
  Viktória Jenčová (2), Matúš Bilančík (6), Katarína Rohaľová (2), Jaroslav 
Suvák (96), Miroslav Burjak (37), Ľuboš Bzdil (20), Ladislav Čisár (68), Silvia 
Hicová (15), Gabriela Oleárová (44), Jana Hirková (2), Jaroslav Teraz (16), 
Petra Berežná (prvodarca), Soňa Kuliková (prvodarca), Miroslav Ivančo (28), 
Lukáš Lucík (2), Lívia Džupinová (3), Pavol Džupina (12), Michal Mihaľ (99), 
Viliam Jachymovič (8), Andrea Pirová (7), Matúš Pira (2), Miroslav Macko 
(11), Jaroslav Genco (29), Lukáš Šalap (8), Vladislava Jurková (2), Filip 
Maleš (9), Anna Terezová (7), Alena Musilová (prvodarca), Katarína Škurlová 
(64), Dominik Sekeľ (12), Veronika Sekeľová (12), Kristína Demjanová (2), 
Michal Kimák (10), Monika Zajarošová (9), Ľuboš Zajaroš (4), Jozef Džupaj 
(12), Tomáš Fečko (prvodarca), Ján Siňár (36), Zuzana Žoldáková (2), Maroš 
Motyka (25). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 

  Tlačová agentúra Národnej akadémie vied Ukrajiny uverejnila 
správu o tom, že 26. mája 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Ple-
nárnej schôdze Národnej akadémie vied Ukrajiny, na ktorom boli 
zvolení riadni členovia (akademici) a členovia - korešpondenti. 

Miroslav Sopoliga medzi zvolenými zahraničnými 
členmi Národnej akadémie vied Ukrajiny 

  Medzi zvolenými zahraničnými člen-
mi Národnej akadémie vied Ukrajiny 
je aj Dr.h.c., PhDr. Miroslav Sopoliga, 
DrSc., etnológ a múzejník, kultúrny 
predstaviteľ ukrajinskej národnostnej 
menšiny na Slovensku.  
  Miroslav Sopoliga odpracoval v 
Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svid-
níku 50 rokov, z toho 12 rokov ako 
zástupca riaditeľa a 30 rokov ako 
riaditeľ. Od roku 1967 jeho prioritnou 

úlohou sa stal výskum ľudového 
staviteľstva a bývania. Na základe 
rozsiahlej etnografi ckej, technickej a 
fotografi ckej dokumentácie pamiatok 
ľudovej architektúry v 226. lokalitách 
skúmaného regiónu v r. 1974 vy-
pracoval ideový projekt komplexnej 
národopisnej expozície v prírode 
- skanzenu pri Múzeu ukrajinskej 
kultúry vo Svidníku. Jeho zásluhou 
v súčasnosti v skanzene na ploche 
cca 11 ha sa nachádza 50 vzácnych 

pamiatok ľudového staviteľstva, tak-
tiež  svojou výskumno-zberateľskou 
činnosťou značne obohatil zbierkový 
fond múzea. 
  M. Sopoliga sa zaslúžil aj o sprístup-
nenie umelecko-historickej expozície 
- Galérie Dezidera Millyho ako jednej 
z expozícií MUK vo Svidníku. Je 
spolutvorcom libreta, scenáristickej 
a realizačnej prípravy novej - hlavnej 
kultúrno-historickej expozície Múzea 

ukrajinskej kultúry. V rámci vedecko-
výskumnej práce sa zameral na etno-
lógiu, históriu a lingvistiku Ukrajincov 
na Slovensku, materiálnu ľudovú 
kultúru severovýchodného Slovenska 
a na problematiku múzeí v prírode.
  M. Sopoliga je autorom a spoluauto-
rom 70 knižných publikácii, vyše 1000 
vedeckých štúdií a odborno-populár-
nych článkov. Jeho knižná biobibli-
ografi a (1967-2017) obsahuje 2460 
pozícií. Aj v súčasnosti ako dôchodca 

publikuje a zúčastňuje sa na medzi-
národných vedeckých konferenciách. 
Je členom domácich a zahraničných 
doktorandských, habilitačných a iných 
expertných komisií, špecializovaných 
vedeckých rád a pod. Jeho meno 
nájdeme v mnohých česko-sloven-
ských a zahraničných encyklopédi-
ách. Je laureátom mnohých prestíž-
nych vyznamenaní a ocenení, medzi 
ktoré patrí aj najvyššie vyznamenanie 
v oblasti múzejníctva - cena Andreja 

Kmeťa - za vynikajúce výsledky v 
oblasti výskumu, dokumentácie a 
prezentácie histórie a kultúry ukrajin-
skej národnosti na Slovensku, ktorú 
mu udelil minister kultúry SR Daniel 
Krajcer  v r. 2011.  
  Miroslavovi Sopoligovi srdečne bla-
hoželáme k zvoleniu za riadneho čle-
na - akademika Národnej akadémie 
vied Ukrajiny a želáme veľa zdravia a 
úspechov v jeho ďalšej vedeckej prá-
ci.                                                 (jv)  

  „Nižný“ Svidník zdobí nový drevený emblém umelecko-historickej expozície 
Galérie Dezidera Millyho. Na jeho obnove a osadení sa podieľali pracovníci 
SNM - Múzea ukrajinskej kultúry pod vedením riaditeľa Jaroslava Džoganí-
ka. 
  Úprimne nás teší, že sa naplnilo jedno z mnohých predsavzatí Roka D. Mil-
lyho, vyhláseného pri príležitosti 115. výročia narodenia a 50. výročia úmrtia 
národného umelca a plastika bude slúžiť hádam dlhé roky nielen návštevníkom 
galérie, ale i Svidníčanom.

 (snm-muk)

Nový emblém Galérie Dezidera Millyho
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Úradná správa č. 19 zo dňa 10. júna 2021

   Mladší a starší žiaci 1.FK Svidník odohrali v uplynulú sobotu 
svoje ďalšie majstrovské stretnutia. Boli to stretnutia posledného 
kola sezóny. Tu sú výsledky.

Mladší a starší žiaci 1. FK Svidník v kopačkách

STARŠÍ ŽIACI
MŠK Spartak Medzilaborce - 

1.FK Svidník 4:0 (0:0)
   Hráči Svidníka cestovali v sobotu na 
posledné kolo do Medzilaboriec, a to 
bez troch hráčov základnej zostavy, 
a to kapitána D. Hnáta, S. Šragu a 
D. Macka. Začiatok stretnutia bol 
vyrovnaný. V 15.minúte hráč Svid-
níka M. Marko peknou technickou 
strelou z jednej mohol otvoriť skóre 

zápasu, ale strelu brankár domácich 
koncami prstov vytlačil na rohový 
kop. Futbalový zápas prebiehal veľmi 
tvrdo a nervóznom tóne do poslednej 
minúty. V druhom polčase domáce 
mužstvo dalo úvodný gól zápasu a 
v závere zápasu ešte trikrát skóro-
vali. Hráči Svidníka už len dohrávali 
samotné stretnutie, aby sa hlavne 
zdravotne vrátili v poriadku a šťastne 
do Svidníka. 

   Zostava Svidníka: O. Lemak, R. 
Čeremuga, P. Skunc, O. Porizaník, M. 
Olejar, R. Baran, D. Mihaľ, M. Olčák, 
P. Leškanič, M. Marko, M. Slivka, 
striedali: T. Cina, F. Cuprišin. Tréner: 
M. Klimik. 

MLADŠÍ ŽIACI
MŠK Spartak Medzilaborce - 

1.FK Svidník 2:1 (0:1)
   Mladší žiaci Svidníka od úvodu 
zápasu zatlačili domácich a v 21.mi-
núte hráč Svidníka Samuel Kimák dal 
peknou strelou z 20 metrov úvodný 
gól zápasu. Polčasový výsledok 
ostal 0:1.V druhom polčase mali 

hráči Svidníka niekoľko možností na 
skórovanie. V závere zápasu domáce 
mužstvo pridalo dva góly po chybách 
v obrane  a brankára hosťujúceho 
mužstva. Hráči Svidníka by si za 
bojovnosť a nasadenie aspoň bod 
zaslúžili. Konečný stav ostal tak 2:1 
pre domáce mužstvo. 
   Zostava Svidníka: Š. Pančák, 
L. Medvď, A. Lipka, M. Jurečko, J. 
Žemlička, M. Kamenický, M. Hríž, M. 
Mihalkanin, S. Kimák, J. Stronček, P. 
Halaj, S. Haluška. Tréner: A: Hrico. 

(mk) 

  Skrátenú sezónu majú treťoligoví futbalisti 1. FK Svidník za sebou. 
V uplynulú nedeľu ju uzavreli domácim stretnutím proti Slávia TU 
Košice, no nemajú sa čím chváliť.

III. LIGA / 1. FK Svidník - Slávia TU Košice 2:5 (1:3)

  Hostia z Košíc sa vedenia vo Svid-
níku ujali už v 7. minúte. Bialončík 
však v 22. minúte vyrovnal. Hostia 
ale pokračovali v nasadenom 
tempe a v 34. a 36. minúte získali 

dvojgólový náskok.
  Po zmene strán, v 49. minúte 
Košičania pridali štvrtý gól a hoci 
domáci v 51. minúte zásluhou To-
kara znížili, na viac sa už nezmohli. 

Hráči z Košíc naopak ešte v 61. mi-
núte pridali svoj piaty gól a uzavreli 
tak stav stretnutia na konečných 
2:5 z pohľadu Svidníka. 
  Svidnícki zverenci prešovského 
trénera Stanislava Barana sa v III. 
lige zachránili len vďaka tomu, že 
Bardejovská Nová Ves vo svojom 
poslednom zápase na domácom 

trávniku prehrala so Spišskou 
Novou Vsou.
Zostava Svidníka: Mikluš (80. 
Dzupina) - Košč, Hudák, Zapotoc-
ký, Matkobiš (42. Makara), Ducár 
(42. Gajdoš), Tokar, Paňko, Bia-
lončík (59. Kočan), Sova, Hlávka 
(80. Potoma).       
                                               (pn)

Medziokresná futbalová súťaž

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    
   Novelizácia Stanov OOFZ Svidník na pripomienkovanie je uverej-
nená na  www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk v sekcii články.
   Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie v podobe kreditov 
cez E-shop SFZ https://futbalnet.shop/nakup-za-kredit
   Oznamuje FK OOFZ Svidník, že im v ISSF bola vystavená zberná 
faktúra za mesiac máj, ktorá je splatná do 15.6.2021 (utorok).
   Oznamuje FK OOFZ Svidník, že z rozhodnutia VV OOFZ zo dňa 
15.5.2021 sa uskutoční Riadna konferencia OOFZ Svidník 9.7.2021 
(piatok) o 17.00 hod. vo Svidníku v reštaurácii AB (U richtára / budova 
MsÚ), pozvánky členom konferencie budú zaslane poštou.

ŠTK OOFZ:
   Schválila výsledky 12. kola 6. ligy dospelých OOFZ
   Prihlášky do súťažného ročníka 2021/2022 bude potrebné podať v 
systéme ISSF do 7.7.2021, predpokladaný začiatok súťaže dospe-
lých je 1.8.2021
   Aktív ŠTK sa uskutoční 9.7.2021
   Kontumuje: stretnutie 12. kola 6. ligy dospelých Rovné - Kalnište 3:0 
kont. - hostia na stretnutie nenastúpili, poplatok 10,-eur - Kalnište
   Kontumuje: stretnutie 12. kola 6. ligy dospelých Radoma - Stročín 3:0 

kont. - hostia na stretnutie nenastúpili, poplatok 10,-eur - Stročín
   Schválila žiadosť FK Bukovce o zmenu miesta stretnutia 13. kola 6. 
ligy dospelých Bukovce - Chotča 13.6.2021 o 17.00 hod., stretnutie 
sa odohralo v Chotči, poplatok 10,-eur - Bukovce
   Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 
dní.

DK 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:
14. kolo - 6. liga dospelí - 20.6.2021 o 17.00 hod.:

   Radoma - Breznica (Končár, D. Špak, Duháň - Vaško), Sitníky 
- Kuková (Rapáč, Malačina, Mačuga - Šafranko), Chotča - Stro-
čín (Ľ. Suchanič, Šugár, Hamřik - Feč), Lúčka - Bukovce (Kapa, 
Znoj, F. Zápotocký - Burcák), Rovné - Tisinec (A. Špak, Dovičák, 
Sidorová - Mackanin), Kalnište - Miňovce (Hubáč, L. Zápotocký, 
Čonka - Brendza). 
   Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má 
informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kom-
pletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: 
www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk                           OOFZ Svidník

  Medziokresná futbalová súťaž v skrátenej sezóne 2020/2021 pokra-
čovala počas uplynulého víkendu stretnutiami ďalšieho kola.  
  Prinášame kompletný výsledkový a tabuľkový servis.

Breznica - Mestisko 3:2 (2:1)
Góly: Mikita, Podaný (vlastný), Gula 
- E. Džurban, D. Cina.
ŽK: - Podaný, Malenký.

Kuková - Radoma 3:1 (0:1)
Góly: J. Oravec 2, Daňko - Dovičák.
ŽK: Fedor - Labanc.

Stročín - Sitníky 3:5 (2:0)
Góly: J. Rodák 2, Hnát - Danko, Za-
kovič, Durkač, Berežný, Motyka.
ŽK: - Zakovič.

Bukovce - Chotča 3:1 (2:1)
Góly: Šanta, Kmiť, Špak - Suško.
ŽK: - Potoma. ČK: - Kavalec.

Miňovce - Rovné 2:6 (1:4)
Góly: K. Makaj 2 - M. Žolták 3, P. 
Vansa 2, Ksenič.
ŽK: Cap -

Vyšný Orlík - Lúčka

TABUĽKA
1. Sitníky  11  11 0  0  63:13  33
2. Breznica  11  10 0  1  52:11  30
3. Lúčka  10    8 0  2  33:16  24
4. Tisinec  11    8 0  3  32:18  24

5. Radoma  11   7 1   3  34:17  22
6. Rovné  11   7 0   4  45:26  21
7. Kuková  11   7 0   4  27:24  21
8. Bukovce  12   4 1   7  24:39  13
9. Orlík  11   3 3   5  18:24  12
10. Stročín  11   3 1   7  28:47  10
11. Kalnište  11   2 3   6  14:25    9
12. Chotča  11   1 1   9  13:52    4
13. Mestisko  12   1 0 11  15:47    3
14. Miňovce  12   1 0 11  12:51    3
                                                   (pn)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

www.podduklianskakniznica.sk

o d  14 .  j ú n a  2 0 21LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba 
je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
20. a 21. júna: MUDr. Ľ. Girašek - Letná 1946/3 v Stropkove. 
Kontakt: 054/742 41 97.
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.

LUKASOVÁ, Elisabeth - WURZEL, Reinhardt: 
V ohrození pandémiou. 
Cesty k posilneniu duševnej imunity. 
Bratislava, LÚČ 2021. 115 s.
  Či chceme alebo nie, dôsledky koro-
napandémie sú rozsiahle a ešte dlho 
ich nebudeme prehliadať. To platí aj pre 
dušu, pre náš duševný stav. Neistoty a 
zmarené plány, konfrontácia s chorobou 
a smrťou vyvolávajú strach a depresiu, 
agresivitu a frustráciu. Ako sa nám podarí 
zaujať postoj k aktuálnym výzvam? Ako si 
pomôcť? Na pomoc prichádza nová kniha 
od známej rakúskej psychoterapeutky 
Elisabeth Lukasovej, žiačky Viktora E. 
Frankla a Reinhardta Wurzela V ohro-
zení pandémiou s podtitulom Cesty k 
posilneniu duševnej imunity. Autori rázne 
hovoria o tom, že na zvládnutie pandémie 
nestačia len vonkajšie hygienické a medi-
cínske opatrenia. Obracajú pozornosť na 
duchovnú oblasť človeka a mechanizmy, 
ktoré pomáhajú človeku odolávať cho-
robe a to zvyšovaním duševnej imunity. 
Elisabeth Lukasová riešenia vzniknutých 
duševných i etických problémov ilustruje príkladmi z jej psychoterapeutickej 
praxe. Autori odhaľujú, ako sa môže posilňovať duševná imunita, ako môže 
zmenená situácia prispieť k tomu, že aj napriek ťažkostiam budeme s väčším 
rozhľadom zmysluplne formovať vlastný život. 

SMATANOVÁ, Zuzana
  Zuzana Smatanová je slovenská pop-rocková speváčka a skladateľka, ktorá 
spieva v slovenčine a angličtine. Svoje piesne si skladá sama. Absolventka 
Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach. Speváčka svoju 
umeleckú dráhu odštartovala v roku 2003 víťazstvom v slovenskej verzií súťaže 
Coca-Cola Popstar. V tom istom roku nahrala a vydala svoj debutový album 
Entirely Good, za ktorého predaj získala Zlatú dosku a tiež ocenenie Objav 
roka v rámci udelenia slovenských hudobných cien Aurel 2004. V nasledujúcom 
roku pri udelení Aurela Zuzana získala 2 sošky - v kategórií Skladba roka za 
duet s kapelou Desmod - Pár dni a stala sa aj speváčkou roka 2004. V roku 
2005 vydala svoj druhý album Svet mi stúpil na nohu, za ktorého predaj tiež 
získala Zlatú dosku.

GULBRANSSEN, Trygve (15.6.1894-10.10.1962)
Nórsky spisovateľ a novinár. Aktívne pracoval v nórskom športovom hnutí, 
zameral sa na športovú činnosť mládeže. Svetovú známosť získal románovou 
trilógiou Večne spievajú lesy, Vanie vietor z hôr, Niet inej cesty. Ide o rodovú 
ságu z drsného nórskeho prostredia. Romanticky v nej opisuje severskú prí-
rodu v kontraste s tvrdým životom a vzťahy vidieckych Severanov. 

- Čo teraz robíš Vinco?
- Píšem pamäti.

- To je dobre. A už si prišiel k tomu momentu, 
keď som ti požičal tisícku?

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Pondelok 14.6.: 6.30 + Anna Džupinová, 18.00 + z rod. Petrofovej, + Pavol, 
Pavlína, Anna Sotákoví, Utorok 15.6.: 12.00 * Gabriela a Dušan, 18.00 + z 
rod. Kurucovej, Streda 16.6.: 6.30 + Ján Hladoník, Jozef Beňa, 18.00 + Vla-
dislav, Ján, Michal, Júlia, Michal (panychída), Štvrtok 17.6.: 12.00 + Duše v 
Očistci, 18.00 + o. Andrej Kereščan, Piatok 18.6.: 6.30 + Andrej a Anna, 18.00 
+ Jozef Capko (panychída)Sobota 19.6.: 7.00 + Michal Ducar, Nedeľa 20.6.: 
8.00 * Daniela, Katarína, Mária, Magdaléna (odpustenie hriechov, obrátenie), 
10.30 * Za farnosť, 16.00 * Miroslava s rod. (Duchovné uzdravenie a Božie 
požehnanie), 18.00 * Anna, Milan, Anna, Maroš, Daniela, Ruben, Eliška, 
Frederik, Peter, Ľuba, Peter.        

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ 
   Pondelok 14.6.: 17:00 + Peter, Helena, Mária, Utorok 15.6.: 17:00 Za zdravie 
a Božie požehnanie pre Lenku a Adama, Streda 16.6.: 17:00 Za zdravie a 
Božie požehnanie pre Jána a Annu, Štvrtok 17.6.: 7:00 + Michal, Piatok 18.6.: 
17:00 + Anna, Sobota 19.6.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a 
Helenu, Nedeľa 20.6.: 9:00 Za farnosť. 

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
   Pondelok 14.6.: 18.00 ZBP Mária, Utorok 15.6.: 18.00 + Michal, Streda 16.6.: 
6.30 + Ján, Mária, Vasiľ, 18.00 + Ivan, Štvrtok 17.6.: 6.30 + Peter, Peter, 18.00 
+ z rod. Sakalovej, Piatok 18.6.: 6.30 + Jozef, 18.00 ZBP Martin, Sobota 19.6.: 
8.00 + Katarína, Štefan, Nedeľa 20.6.: 8.00 + Milan, 10.30 + Veronika, Ján, 
18.00 + Anna, Juraj, Mária, 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 kvalifi kovaní 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.

Príďte v sobotu na pešiu zónu 
   Mesto Svidník umožňuje predajcom sortimentu zelenina, ovocie, reme-
selná výroba, kvety a podobne ponúkať v sobotu svoj tovar priamo na pešej 
zóne.
   Svoj sortiment môžete ponúkať po prihlásení sa na Mestskom úrade vo Svid-
níku na oddelení podnikateľských činností, kontakt: + 421 54 752 21 82.
Predaj sa bude realizovať každú sobotu od 8.00 do 14.00 hod. (podľa záujmu 
predajcov).
   Radi by sme týmto predajom priniesli tradičnú atmosféru rušných letných 
dní na námestiach miest aj do centra Svidníka. Veríme, že to mnohých pote-
ší.                                                                                                              (kt)
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 Infoservis

ČO PREMIETA KINO DUKLA? 
BEŽ! 

PIATOK 18. JÚNA O 20. HODINE 
Pred materinskou láskou neutečieš

Hrajú: Sarah Paulson, Kiera Allen, Pat Healy, 
Onalee Ames, Clark Webster  •  Réžia: Aneesh 
Chaganty
  Hovorí sa, že matka miluje svoje deti až na smrť, 
a pre hrdinku nového hororu Bež! je toto tvrdenie 
nebezpečne skutočné. Mladé dievča vyrastá iba 
so svojou oddanou a starostlivou mamou v úplnej 
izolácii, jedného dňa sa ale začína vyplavovať na 
povrch zlovestné mamičkino tajomstvo. Napínavý, 
hitchcockovsky ladený triler natočil Aneesh Cha-
ganty, autor skvelého thrilleru Pátranie.
  Pred materinskou láskou sa nedá uniknúť. Z 
bezpečného prístavu matkinho náručia sa však niekedy môže stať smrtiaca 
hrozba. Mladé dievča Chloe o tom vie svoje. Je na vozíku a vyrastá osamote, 
izolovaná od sveta, iba so svojou milujúcou mamou. Ich vzťah a život sa môže 
zdať bežným ľuďom zvláštny, možno až znepokojujúci, nikto však nemôže 
mame Diane uprieť urputnú snahu chrániť svoju dcéru, starať sa o ňu až do 
roztrhania tela a mať ju pre jej vlastné dobro stále pod dohľadom. Chloe má 
množstvo zdravotných problémov, potrebuje starostlivosť na plný úväzok a s 
oddanou mamičkou tvorí zohratú dvojicu. Keď sa však v sedemnástich chystá 
na vysokú, začne odhaľovať čoraz desivejšie tajomstvá. Namiesto odpovedí 
na otázky sa od svojej mamy dočká len ďalších obmedzení. Chloe je pripútaná 
k invalidnému vozíku, z oceľovo pevného materinského objatia však musí za 
každú cenu utiecť. Odpovede na jej otázky sú totiž ešte strašnejšie, než si 
dokázala predstaviť
Rok výroby: 2020, dátum lokálnej premiéry: 17. jún 2021, krajina pôvodu: 
USA, horor, triler, české titulky, vstupné: 5 eur 

***
TICHÉ MIESTO: ČASŤ II.

Sobota 19. júna o 20. hodine 
  Prežijete, len keď budete potichu. Vďaka 
tomu, že Abbottovci rešpektovali jednoduché, 
ale veľmi dôležité pravidlo, dokázali (teda sko-
ro všetci) prežiť Tiché miesto I. Pokračovanie 
úspešného hororu im však do cesty postaví 
nové, oveľa náročnejšie výzvy.
  Nevie sa, odkiaľ prišli, ale okamžite po invázií 
na našu planétu sa postavili na vrchol potra-
vinového reťazca. Reagovali na ľubovoľný 
zvuk a jeho pôvodcu bleskurýchle zlikvidovali. 
Abbottovci prežili aj preto, že sa kvôli najstaršej 
dcére všetci naučili komunikovať posunkovou 
rečou.
  Lenže ani to im nakoniec nepomohlo, priamy 
stret s votrelcami neprežil otec rodiny Lee 

(John Krasinski) a matka Evelyn (Emily Blunt) zostala sama s tromi deťmi 
/z ktorých jedno je nemluvňa/ úplne sama. Pragmatickej Evelyn je jasné, že 
zostať nažive dokáže len s pomocou ostatných, ktorí prežili. A práve tu sa 
začína dej druhej časti Tichého miesta.
Abbottovci opúšťajú svoju farmu, ktorá bola vďaka systému pomerne prísnych 
pravidiel relatívne bezpečným miestom. Vydávajú sa na extrémne nebezpečnú 
cestu, na konci ktorej snáď čaká niekto, kto im pomôže.
Počas svojho putovania si však uvedomia, že rovnako veľké nebezpečenstvo 
ako od votrelcov z inej planéty, im môže hroziť aj od vlastných ľudí, ku ktorým 
upínali všetky svoje nádeje na záchranu. Ako hovorí cynický drsniak /Cillian 
Murphy/, ku ktorému sa pridajú: „Ľudia, ktorí ostali, si záchranu rozhodne 
nezaslúžia.“

Rok výroby: 2020, dátum lokálnej premiéry: 10. 
jún 2021, krajina pôvodu: USA, horor, triler, 98 
minút, vstupné: 5 eur 

***
KRÁLIK PETER NA ÚTEKU

Nedeľa 20. júna o 16. hodine 
  Réžia: Will Gluck  •  Scenár: Will Gluck, Patrick 
Burleigh  •  Producent: Will Gluck, Zareh Nalban-
dian  •  Hrajú: James Corden, Rose Byrne, Domh-
nall Gleeson, David Oyelowo, Elizabeth Debicki, 
Margot Robbie  •  Dabbing: Juraj Kemka, Táňa 
Pauhofová, Barbora Švidraňová, Petra Polnišová, 
Vladimír Kobielsky
  Obľúbený nespratník Peter sa tentokrát rozhodne 
utiecť z farmy, pretože si myslí, že svojím správaním všetkým spôsobuje iba 
problémy. V meste sa dostane do partie zvieracích zlodejov, ktorých novým 
cieľom sú farmárske trhy a šibal Peter do akcie zatiahne aj zvyšok rodiny a 
kamarátov. Záťah však nedopadne podľa plánu, a Peter tak za pomoci Tho-
masa a Bei musí napraviť, čo pokazil.
Rok výroby: 2021, dátum lokálnej premiéry: 17. jún 2021, krajina pôvodu: 

USA, rodinný, komédia, 94 minút, sloven-
ský dabing, vstupné: 5 eur 

***
PODFUK ZA VŠETKY PRACHY
Nedeľa 20. júna o 20. hodine 

Táto partička ešte rozhodne nepatrí do 
starého železa
Réžia: George Gallo  •  Hrajú: Robert De 
Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, 
Zach Braff, Emile Hirsch
Robert De Niro, Morgan Freeman a Tommy 
Lee Jones pripravujú v novej komédii jeden 
dokonalý podfuk za všetky prachy. Filmový 
producent v nej chce počas natáčania zabiť 
svoju najväčšiu hereckú hviezdu, aby zhra-
bol tučný balík peňazí z poistky a zaplatil dlh 

mafi i. Lenže večne opitý herec akoby mal deväť životov, zo všetkých smrtiacich 
nástrah odchádza bez zranenia a s gráciou si ide po ďalšiu fľašu.
  Filmový producent Max (Robert De Niro) má za sebou obrovský prepadák a 
na krku naštvaného mafi ána (Morgan Freeman), ktorý mu naň požičal penia-
ze. Vtedy, v zlatých časoch Hollywoodu, si ale producenti vedeli so všetkým 
poradiť a Max vďaka „šťastnej“ náhode dostane nápad. Na vlastné oči vidí, 
ako sa jeden nechutne slávny a protivný herec pri natáčaní fi lmu pošmykne, 
spadne zo strechy a je na mieste tuhý. Keďže bol dobre poistený, producent 
zaňho zhrabne 5 miliónov dolárov. Max sa rozhodne zarobiť balík peňazí 
poisťovacím podvodom a svoju vlastnú hviezdu nenápadne poslať na druhý 
svet priamo počas natáčania pri kaskadérskom kúsku. Bude to geniálne 
jednoduché! Vytiahne zaprášený scenár, druhoradý štáb, starnúcu hereckú 
legendu a ide sa na vec. O dva dni by malo byť po hercovi aj po všetkom. Z 
nastraženej nehody však jeho tučne poistená hviezda (Tommy Lee Jones) 
vyjde živá a zdravá a ďalšej pasci sa vďaka permanentnej opitosti rovno 
vyhne. Max pridáva ďalšie nebezpečné scény, ale toho príšerného chlapa je 
skrátka nemožné zabiť! Mafi a si zase raz bude musieť poradiť sama a bez 
zbytočných okolkov…
  Robert De Niro, Morgan Freeman a Tommy Lee Jones ako hlavné hviezdy 
bežne utiahnu fi lmy úplne sami, čo v minulosti veľakrát dokázali. Ich stretnutie 
na jednom pľaci a spojenie komediálnych talentov však sľubuje niekoľkoná-
sobne väčšiu zábavu.
Rok výroby: 2020, dátum lokálnej premiéry: 10. jún 2021, krajina pôvodu: 
USA, komédia, 104 minút, vstupné: 5 eur 


