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  Pred dvoma týždňami sme na našich stránkach publikovali 
poznámku, pod ktorou boli podpísaní členovia Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov vo Svidníku. Napísali nám 
do redakcie a upozornili na to, ako podľa nich vyzerá úcta k 
našim osloboditeľom. 

V Kapišovej už exhumovali pozostatky sovietskeho vojaka 

  „V obci Kapišová, na mieste, kde 
donedávna stáli sovietske tanky, 
je hrob sovietskeho vojaka Pavla 
Andrejeviča Toľsteho, ktorý zahy-
nul ako 31-ročný pri oslobodzovaní 
obce v roku 1944. A takto vyzerá 
naša starostlivosť o miesto jeho 
posledného odpočinku dnes,“ 
napísali nám členovia Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov vo 
Svidníku a priložili aj dve fotografi e 
zachytávajúce vysokou trávou zaras-
tený pomníček. 
  Na ich krátky článoček v našich 
novinách reagoval starosta obce 
Kapišová Pavol Fek, podľa ktorého 
museli fotografi e vzniknúť omnoho 
skôr, keď hrob spomínaného soviet-
skeho vojaka je už viac ako tri týždne 
premiestnený na iné miesto v centre 
obce. „Exhumovali sme telesné po-
zostatky sovietskeho vojaka podľa 
všetkých platných predpisov a 
pravidiel a premiestnili sme ich do 

nového hrobu pri dvoch tankoch 
uprostred obce. Trvalo to dlho, 
pretože veľmi zložité bolo vybavo-
vanie všetkých povolení, no všetko 
sa nám podarilo, vrátane získania 
súhlasu Veľvyslanectva Ruskej 
federácie na Slovensku,“ povedal 
starosta Kapišovej Pavol Fek. 
  Pripomeňme, že dva tanky z 
priestranstva oproti družstvu v Ka-
pišovej do stredu obce premiestnili 
vlani v septembri. Obec má tanky 
zapožičané od Vojenského historic-
kého ústavu. Stáli na súkromných 
pozemkoch. 
  Starosta pripravil projekt, ktorým 
chce zatraktívniť stred obce. Nebyť 
súčinnosti s Vojenským historickým 
ústavom a Ozbrojenými silami by si 
však nepomohol. „Tu je to lepšie 
miesto, dôstojnejšie miesto a 
hlavne je to pozemok obce, takže 
môžeme si tu vytvoriť aj nejaké 
pieskovisko,“ ozrejmil vlani v sep-

tembri Pavol Fek. 
  Po premiestnení dvoch tankov majú 
v Kapišovej za sebou už aj exhumáciu 
telesných pozostatkov sovietskeho 
vojaka, no a súčasťou oddychovej 
zóny má byť aj mini infocentrum. „Vo 
výrobe máme štyri vitríny alebo 
tabule, ktoré budú informovať tu-
ristov o bojoch v našej obci počas 
II. svetovej vojny, o súčasnosti 
našej obce, o inštalácii tankov a 
takisto aj o sovietskom vojakovi, 
ktorý padol pri oslobodzovaní Ka-

pišovej,“ skonštatoval starosta Pavol 
Fek, podľa ktorého by celú oddychovú 
zónu v strede obce mali po dohode s 
ruským veľvyslanectvom slávnostne 
otvoriť s najväčšou pravdepodobnos-
ťou v závere októbra. 
  Dodajme ešte, že súčasťou priestran-
stva s tankami, hrobom sovietskeho 
vojaka a informačnými tabuľami bude 
aj parkovisko, na ktoré obec získala 
dotáciu od Prešovského samospráv-
neho kraja.       

                          (ps)

Starosta obce Kapišová Pavol Fek Tento hrob vojaka exhumovali a premiestnili... 

Stred obce Kapišová bude atraktívnejší. Areál okolo hrobu renovuje Michal Kucirka z Ladomirovej
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  Na ceste I/15 v Stropkove došlo v stredu 
uplynulý týždeň k dopravnej nehode moto-
cykla a nákladného motorového vozidla. 

Zrazil sa s motocyklistom 

  Podľa doposiaľ získaných informácií nákladiak jazdil 
v smere von z mesta a pri odbočovaní doľava na obec 
Tisinec nedal prednosť oproti idúcemu motocyklistovi 
jazdiacemu v smere do 
mesta Stropkov, pričom 
došlo k ich vzájomnej 
zrážke. Pri nehode došlo 
k zraneniu vodiča moto-
cykla s doteraz nešpeci-
fikovanými zraneniami. 
Dychové skúšky vodičov 
boli negatívne. Okolnosti 
vzniku nehody preveruje 
polícia. 

(krpz) 

 Mesto Svidník pripravuje výstavbu haly zimného štadióna. 
Stavba je navrhovaná ako novostavba prestrešenia existujúcej 
ľadovej plochy.

Mesto Svidník pripravuje výstavbu haly zimného štadióna 
  Maximálna kapacita má byť 200 osôb. Priestor bude vybavený aj vzducho-
technickou jednotkou. Celková predpokladaná hodnota zákazky, na ktorú 
mesto vyhlásilo verejné obstarávanie, je 1,32 milióna eur bez DPH (takmer 1,6 
milióna eur s DPH). Výstavbu bude mesto okrem vlastných zdrojov fi nancovať 
aj z dotácií Úradu vlády SR, Slovenského zväzu ľadového hokeja a Prešov-
ského samosprávneho kraja. Lehota na predloženie ponúk je do piatka 30. 
júla. Výstavba má trvať deväť mesiacov. S jej začiatkom sa počíta v októbri, 
respektíve po vydaní stavebného povolenia.
  Predložený návrh rešpektuje existujúcu ľadovú plochu. V súčasnosti sa na 
riešených parcelách nachádza ľadová plocha vrátane mantinelov, trestné a 
hráčske lavice, ktoré sa ponechajú. Rovnako tak existujúci kanál pre chladenie 
ľadovej plochy v blízkosti súčasnej ľadovej plochy. Na riešených pozemkoch 
nebudú realizované žiadne demolácie objektov, odstráni sa iba pôvodné 
stožiarové osvetlenie ľadovej plochy a časť pôvodnej spevnenej plochy pre 
základové pätky. 
  Nová hala má mať rozmery 37 x 66 metrov a výšku do 8,3 metra. Architek-
tonické stvárnenie objektu má byť jednoduché a účelné. Materiálové riešenie 
fasády pozostáva zo sendvičových panelov. Projekt počíta s 55 parkovacími 
miestami vrátane pozdĺžneho státia pre dva autobusy. 

(pn)

  Posledný blok bytoviek na sídlisku UTRA, konkrétne ulica 8. mája blok H a 
I majú už v týchto dňoch opravený chodník po celej dĺžke. Celková oprava 
nového asfaltového povrchu je v rozsahu 180 metrov štvorcových. 
  Pracovníci Technických služieb mesta Svidník už vykonali výspravky 
povrchu na 780 metroch štvorcových, pokračovať sa bude na ďalších úse-
kov vysprávkami aj celistvými opravami. Pribudne oprava chodníka na Ul. 
Budovateľskej, oprava výtlkov na Ul. Stropkovskej, oprava chodníka na Ul. 
Festivalovej k štadiónu. 

 (kt)

Chodník na Ul. 8. mája v novom šate
  Primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová po výberových konaniach 
vymenovala do funkcie staronových i nových riaditeľov svidníckych škôl. Na 
základe návrhov Rád škôl jednotlivých školských zariadení v pôsobnosti mesta 
Svidník, v ktorých sa uskutočnili výberové konania vymenovala primátorka 
týchto riaditeľov - Ľuboslavu Binderovú (MŠ 8. mája), Nadeždu Fedorkovú (ZŠ 
Karpatská), Jozefa Dirgu (CVČ Svidník), Marcela Prokopa (ZUŠ Svidník).  
  Odovzdanie dekrétov primátorkou mesta menovaným riaditeľom sa usku-
točnilo 30. júna pri príležitosti ukončenia školského roka. Menovaní sú na 
funkčné obdobie 5 rokov od 1. 7. 2021. 

 (kt, pn)

Riaditeľmi už ofi ciálne

  Viacerí Svidníčania sa na nás obrátili s prosbou ako v týchto horúčavách 
funguje radnica, respektíve či si môžu vybaviť svoje úradné záležitosti. Infor-
movala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. 
  „Mestský úrad vo Svidníku pracuje v bežnom režime bez úprav. Keďže 
železno-betónový skelet AB budovy zo 70-tych rokov sa rýchlo nahrieva 
boli v kritických kanceláriách inštalované klimatizácie a na umiestnení 
ďalších sa pracuje.“

 (kt, pn) 

Inštalujú klimatizácie 
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  Radka Lacová z Hunkoviec je na stáži v sídle NATO v Bruseli. 
V centrále Severoatlantickej aliancie bola absolventka svidníc-
keho Gymnázia duklianskych hrdinov aj pri stretnutí svetových 
štátnikov a sme sa s ňou preto pozhovárali. 

Nielen o summite svetových štátnikov hovoríme 
s Radkou Lacovou z Hunkoviec - stážistkou v bruselskom sídle NATO 

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 
A DIPLOMACIA  

  Keď absolvovala už spomínané 
Gymnázium duklianskych hrdinov 
vo Svidníku, v štúdiu pokračovala 
na Univerzite Matej Bela v Banskej 
Bystrici. Na Fakulte politických vied 
a medzinárodných vzťahov študo-
vala odbor medzinárodné vzťahy a 
diplomacia, v ktorom jej bol udelený 
bakalársky a neskôr aj magisterský 
titul. „Prostredníctvom programu 
Erasmus+, ktorý vyvinula Európ-
ska únia na podporu vzdelávania, 
som mala možnosť študovať aj 
na zahraničných univerzitách, 
konkrétne v Prahe, Švédsku a v 
Taliansku,“ začala svoje rozpráva-
nie Radka Lacová, ktorú diplomacia 
ako taká najprv oslovila na hodinách 
dejepisu a geografi e. 
  „Učili sme sa o histórii a záujmoch 
jednotlivých krajín, ktoré spolu 

buď spolupracujú alebo vedú voj-
ny. Všetko medzitým bolo pre mňa 
umenie diplomacie, o ktorom som 
síce veľa nevedela, ale fascinovalo 
ma natoľko, že som sa rozhodla 
podať si prihlášku na spomínanú 
Univerzitu Mateja Bela v Banskej 
Bystrici.“
  Radka Lacová hovorí, že na vy-
študovanom odbore ju najviac baví 
to, že musí byť neustále v pozore a 
vedieť, čo sa vo svete momentálne 
deje. „Byť dobre informovaný je v 
tejto oblasti veľmi dôležité, najmä 
preto, aby človek vedel neskôr 
analyzovať súvislosti a vyhodnotiť 
ich dopad na či už bezpečnostnú, 
svetovú alebo vnútornú politi-
ku,“ upozornila v našom rozhovore 
Radka Lacová a dostali sme sa aj 
k tomu, ako sa vlastne na stáž do 
sídla NATO v Bruseli dostala. „Ako 
každý čerstvý absolvent, aj ja 

som uprostred pandémie hľadala 
pracovné ponuky na internete. 
Medzi inými som tam objavila aj 
možnosť absolvovať 6 mesačnú 
stáž v NATO, v Bruseli. 
  O NATO alebo aj Severoatlan-
tickej aliancii sme sa učili ako o 
vojensko-politickej organizácii, 
ktorá zabezpečuje mier a stabilitu a 
Slovensko je jej členom od 29. mar-
ca 2004. Keďže ma bezpečnostné 
témy zaujímali, povedala som si, že 
sa skúsim prihlásiť.“ 
  Dodnes si veľmi dobre pamätá na 
moment, keď jej po dvoch mesiacoch 
prišiel email s pozvánkou na online 
pohovor. Priznáva, že na svoj prvý 
online pracovný pohovor sa, samo-
zrejme, dôkladne a dlho pripravovala. 
Prekvapením bol však moment, keď 
jej na začiatku pohovoru oznámili, 
že rozhovor bude trvať približne 15 
minút. „Vtedy bolo najdôležitejšie 
zachovať chladnú hlavu, a v mysli 
rýchlo vyselektovať najdôležitejšie 
a najrelevantnejšie argumenty, 
prečo by som sa práve ja mala stať 
stážistkou v NATO.“ 

***
PRI STRETNUTÍ 

NAJVPLYVNEJŠÍCH POLITIKOV
  Radka Lacová to zvládla a v sídle 
Severoatlantickej aliancie bola aj pri 
stretnutí najvplyvnejších politikov z 
celého sveta. Jej stáž bola jedinečná 
tým, že sa ako stážistka sekcie verej-
nej diplomacie mohla spolupodieľať 
na príprave Summitu 2021 a zažiť 
jedinečnú atmosféru stretnutia lídrov 
vrcholovej politiky. „Najväčším zá-
žitkom bolo pre mňa zúčastniť sa 
tlačovej konferencie amerického 
prezidenta J. Bidena, ktorú sledo-
vali milióny ľudí po celom svete. 
Taktiež som mala tú česť byť v 
zákulisí počas príhovoru generál-
neho riaditeľa NATO či zúčastniť 
sa panelovej diskusie medzi es-
tónskou premiérkou a kanadským 
premiérom o dôležitosti transat-
lantickej spolupráce,“ povedala 
Radka Lacová, ktorá okrem mnohých 
svetových lídrov mohla na Summite 
vidieť aj slovenskú prezidentku Zu-
zanu Čaputovú. „Zaujímavosťou, 
no podľa mňa veľmi dôležitou je 

Radka Lacová z Hunkoviec je na stáži v sídle NATO v Bruseli. Stretla 
sa aj s veľvyslancom Petrom Bátorom
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to, že práve na našu prezidentku 
Zuzanu Čaputovú sa ma v zahraničí 
opýta skoro každý, komu poviem, 
že pochádzam zo Slovenska.“   

***
STRETNUTIE S VEĽVYSLANCOM

PETROM BÁTOROM
  Sympatická dievčina z Hunkoviec v 
našom rozhovore ešte spomenula, že 
po príchode do NATO mala tiež česť 
navštíviť našu Stálu Delegáciu pri 
NATO a stretnúť veľvyslanca Petra 
Bátora, ktorý je na sociálnych sieťach 
známy svojim humorom. „Napriek 
tomu, že Slovákov pracujúcich v 
NATO je stále málo, podarilo sa mi 
stretnúť a spolupracovať aj s histo-

ricky prvou Slovenkou pracujúcou 
v NATO Barborou Marônkovou.“

***
TISÍCE ZAMESTNANCOV 

RÔZNYCH RÁS 
  Radku Lacovú v bruselskej centrále 
NATO najviac prekvapila priateľská 
atmosféra, ktorá vládne medzi pra-
covníkmi. Podľa nej je úžasné vidieť 
tisíce zamestnancov rôznych rás, 
národností a etník spolupracovať 
na spoločnom cieli NATO, ktorou je 
naša bezpečnosť. „Práve príležitosť 
spoznávať nové kultúry a možnosť 
pracovať v tíme svetových odbor-
níkov prispeli k môjmu záujmu v 
budúcnosti pôsobiť v medzinárod-

nom prostredí. Mojim najväčším 
snom je vykonávať zmysluplnú 
prácu, ktorá bude pozitívnym prí-
nosom pre spoločnosť,“ povedala 
Radka Lacová, ktorej sme sa, samo-
zrejme, pýtali aj na jej rodný kraj - kraj 
pod Duklou. 

***
DOMOV SA VRACIA NAJMÄ 

KVÔLI RODINE A PRIATEĽOM
  „Môj rodný kraj vnímam veľmi po-
zitívne. Rada sa najmä v zahraničí 
hlásim k tomu, že môj materinský 
jazyk je rusínsky a že rusínske zvy-
ky a folklór sú mi srdcu blízke. 
  Domov sa rada vraciam najmä 
kvôli rodine a priateľom, ale aj 
kvôli domácej kuchyni, špeciálne 
tatarčaným pirohom, ktoré zbož-
ňujem. 
  Musím sa priznať, že dnes si 
svoj rodný kraj oveľa viac vážim 
a vidím jeho perspektívu. Vždy 
ma veľmi poteší, keď vidím, že 
aj napriek neľahkej ekonomickej 
situácii región napreduje rozvíja 
svoj potenciál.“
  Sympatická a úspešná mladá žena 
Radka Lacová sa v závere nášho 
rozhovoru tak trochu aj zamyslela 
a zhodnotila svet ako taký. „Keďže 
som mala možnosť precestovať 
viacero krajín a spoznať viacero 
kultúr, povedala by som, že aj na-
priek tomu, čo vidíme v televízii, 
je dnes svet v oveľa lepšom stave 
ako kedysi. 
  Potvrdzujú to aj svetové štatistky 
poukazujúc na nízku úmrtnosť 
detí a zlepšenie základných život-
ných podmienok v rozvojových 
krajinách. Avšak, ak je niečo, v 
čom dokážeme byť lepší tak je to 
určite ľudskosť, ktorá je vo svete 
najlacnejšou a z môjho hľadiska 
najpotrebnejšou komoditou,“ uzav-
rela Radka Lacová. 

(ps)

Spravodajstvo 

Kaja Kallas, premiérka, Estónsko a Justin Trudeau, 
premiér, Kanada

Nicola De Santis, vedúci sekcie

Peter Bátor, veľvyslanec SR v NATO
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  DEŇ POMOCI - takto nazvali podujatie organizované stranou 
HLAS - sociálna demokracia vo Svidníku, pod záštitou krajského 
predsedu strany Richarda Eliáša a za účasti podpredsedu strany 
Erika Tomáša.

V rámci Dňa pomoci v Hrabovčíku mamke bojovníka Filipka odovzdali 2700 eur 

  V rámci nášho DŇA POMOCI v areáli 
Oddychovej zóny v Hrabovčíku sa 
súťažilo vo varení gulášu, pre deti 
boli pripravené detské atrakcie ako 
napríklad, skákacie hrady, maľovanie 
na tvár, cukrová vata, Prvá pomoc 
rozprávkou a iné.
  Výťažok z tejto akcie putoval malému 
bojovníkovi Filipkovi, ktorému osud 
pripravil ťažké životné skúšky. 
  Mamke malého Filipka bola odo-

vzdaná suma vo výške 2 700 eur, 
ktoré použije na rehabilitáciu, zdravot-
nú pomoc a špeciálne rehabilitačné 
pomôcky, ktoré sú pre jeho zdravot-
ný stav nevyhnutné a posúvajú ho 
dopredu. 
Príbeh Filipka sme už na stránkach 
Podduklianskych noviniek predsta-
vili. 
Filipko Jakubowski má necelé 2 
roky a je veľký bojovník. Bojuje s 

vážnymi diagnózami: 4-komorový  
posthemoragický  hydrocefalus, cen-
trálna porucha zraku, epilepsia, 
spastická  kvadruparé za a svalová  
hypotó nia. 
  Sníva o tom, že raz bude samostatne 
chodiť, že pôjde do školy so zdravý-
mi detičkami a spolu s rodičmi a s 
8-ročnou sestričkou Eliškou sa bude 
môcť tešiť z obyčajných, a pritom tak 
vzácnych vecí. 
  Filipko mal veľmi ťažký štart do 
života. Narodil som sa v siedmom 
mesiaci tehotenstva, v septembri 
2019 v Nemocnici v Bardejove akút-
nym cisárskym rezom pre abrupciu 

placenty. Ihneď po narodení ho 
resuscitovali a previezli na JRSN v 
Prešove. Bol vo veľmi kritickom stave. 
Po 36-tich hodinách začal masívne 
krvácať do pľúc a mozgových komôr. 
Lekári rodičov vtedy pripravovali na 
to najhoršie a nedávali mu takmer 
žiadnu nádej na prežitie. Musel 
podstúpiť početné transfúzie krvi a 
odľahčovacie punkcie komôr, pretože 
sa krvácanie v mozgu nevstrebávalo 
a došlo k zvyšovaniu intrakranialné ho 
tlaku, čo negatívne vplývalo na jeho 
dýchanie a celkový zdravotný stav. V 
nasledujúcich dňoch dostal ťažký zá-
pal pľúc, ale keďže je veľký bojovník, 
tak som tieto komplikácie zvládol. 
  Filipko odvtedy postúpil ešte ďalšie 
operácie. Dnes výrazne zaostáva 
vo vývoji, napríklad nesedí, ne-
chodí... K tomu, aby napredoval, 
potrebuje intenzí vnu rehabilitá ciu, 
špeciá lne rehabilitačné  pomôcky, 
pomôcky na zrakovú  rehabilitá ciu, 
ktoré  sú  fi nančne veľmi ná kladné  a 
poisťovňa na nich neprispieva, resp. 
prispieva obmedzene. Tie najlepšie 
rehabilitačné  pobyty sú  v sú kromný ch 
centrá ch u ná s, a hlavne v zahraničí , 
tie sú  ale veľmi drahé  a poisťovňa 
ich nehradí .
  Práve vyzbierané peniažky aj zo 
spomínaného podujatia v Hrabovčíku 
majú pomôcť bojovníkovi Filipkovi.
Vráťme sa však k samotnej akcii. 
Poďakovanie patrí všetkým členom, 
sympatizantom strany HLAS - so-
ciálna demokracia a všetkým tým, 
ktorí podporili toto podujatie a hlavne 
malého Filipka. 

POĎAKOVANIE
  Organizátori špeciálne ďakujú sta-
rostom a starostkám obcí Hrabovčík, 
Stročín, Šarišský Štiavnik, Cernina, 
Mlynárovce, Kurimka, Soboš, Kobyl-
nice, Kalnište, Valkovce, Fijaš, Luža-
ny pri Topli, Železník, ktorí neváhali 
a zúčastnili sa akcie. Poniektorí sa 
zapojili aj do varenia guľášu.  
  Poďakovanie patrí aj sponzorom 
podujatia: Za lepší a krajší Prešovský 
kraj, n.o., EkostyL s.r.o., Conroof, 
s.r.o., ZG&MG, s.r.o., Michal Olearnik, 
Michal Petranik, 
Mgr. Ľuba Olejárová, Michal Tchurik, 
Ondrej Eštok Drevvyr, D stav, s.r.o., 
PKC GLOBAL s.r.o., VANAPO, s.r.o., 
Pekáreň Šandal, AN fors, spol. s r.o., 
Adrián Gužo. 
  Všetci, ktorí by ešte chceli Filipka 
podporiť a poslať fi nančné prostriedky 
na jeho ďalšie rehabilitácie, rehabili-
tačné pomôcky, náročnú a fi nančne 
nákladnú liečbu, môžu prispieť na 
jeho účet: 
SK65 5600 0000 0064 2473 3002.

(an)

Predstavitelia strany HLAS - sociálna 
demokracia Alena Nováková a Richard 
Eliáš mamke malého Filipka odovzdali 
sumu vo výške 2 700 eur
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Podujatie sa konalo pod záštitou krajského predse-
du strany Richarda Eliáša a za účasti podpredsedu 
strany Erika Tomáša

Súťažné družstvo obce Kurimka na čele 
so starostom Jánom Božíkom 

Odovzdávanie cien účastníkom súťaže...

Svoje kulinárske schopnosti vo varení guľášu si prišli preveriť aj obyvatelia Šarišského Štiav-
nika. Podporil ich starosta Michal Kimák. Na fotografi i s predstaviteľmi strany HLAS - sociálna 
demokracia Erikom Tomášom, Jánom Hrinkom, Alenou Novákovou a Richardom Eliášom

Ako by to vyzeralo, keby na pôde Hrabovčíka chýbali domáci. Na fotografi i družstvo z Hrabovčíka 
na čele so starostom Sergejom Vasilenkom. Za svoj guľáš si takisto odniesli ocenenie...  
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  Od 1. júla čaká živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo 
činné osoby (SZČO) zmena odvodovej povinnosti. Na základe 
daňového priznania za minulý rok im môže vzniknúť, zaniknúť 
alebo ďalej pokračovať povinnosť platiť sociálne poistenie, a 
to v novej výške poistného. 

Sociálna poisťovňa oznámi odvodové povinnosti 
živnostníkom a ostatným SZČO do 21. júla 2021

  SZČO, ktorých sa zmena týka, bude Sociálna poisťovňa informovať do 21. 
júla 2021. Oznámenia im pošle automaticky, nemusia o nič žiadať.
  Sociálna poisťovňa bude SZČO o vzniku, pokračovaní alebo zániku povin-
ného poistenia informovať písomne (ak má SZČO aktivovanú e-schránku, 
tak prostredníctvom nej). Z tohto oznámenia sa živnostníci dozvedia všetky 
potrebné informácie o platení poistného. 
  Prvý raz potom zaplatia poistné v novo určenej výške do 9. augusta 2021 
(za mesiac júl). Netýka sa to tých SZČO, ktoré podávajú daňové priznanie v 
predĺženej lehote - tie dostanú informáciu o poistnom do 21. októbra 2021 a 
novo určené poistné prvý raz zaplatia do 8. novembra 2021.
  Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2021 fyzickým osobám, ktoré 
odovzdali daňové priznanie do 31. marca 2021, za kalendárny rok 2020 do-
siahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 
552 eur (čiže mali príjem 6 552,01 eura a viac) a zároveň majú k 1. júlu 2021 
platné oprávnenie na vykonávanie činnosti. 

  Ak SZČO nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, povinné poistenie 
SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Tým SZČO, ktoré 
dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 6 552 eur, povinné poistenie nevzniká, 
resp. od 1. júla 2021 im zanikne.
  V kalendárnom roku 2021 pre po-
vinne poistenú SZČO platí minimálny 
mesačný vymeriavací základ 546 eur, 
z toho vyplývajúce poistné je me-
sačne 180,99 eura (pre SZČO, ktoré 
majú priznaný starobný dôchodok 
alebo predčasný starobný dôchodok, 
a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi 
výsluhového dôchodku a dovŕšili 
dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 148,23 eura, keďže neplatia 
poistné na invalidné poistenie). 
  Maximálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO v kalendárnom roku 2021 
je 7 644, 00 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 2 533,98 eura (pre 
SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný 
dôchodok a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili 
dôchodkový vek, je mesačné poistné 2 075,34 eura, pretože neplatia poistné 
na invalidné poistenie).

 (socpoist)

  Poistenci, ktorí sa vrátia po dovolenke zo zahraničia späť na 
Slovensko a musia podstúpiť povinnú karanténu, môžu lekára 
požiadať o vystavenie pandemickej PN. Títo poistenci majú nárok 
na pandemické nemocenské zo Sociálnej poisťovne, čiže tzv. 
„péenku“. Podmienky štátom nariadenej karantény po návrate 
na Slovensko sa menia od 9. júla 2021.

Po návrate z dovolenky do karantény môžete požiadať o pandemickú PN

  Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sa povinná karanténa môže 
vzťahovať na osobu, ktorá vstúpi na územie SR, ale aj na ďalšie osoby, kto-
ré s ňou žijú v spoločnej domácnosti a majú povinnosť izolácie v domácom 
prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení (napr. v hoteli). 
  Tieto osoby môžu lekára požiadať o potvrdenie o dočasnej pracovnej ne-
schopnosti z dôvodu nariadenej karantény alebo pre ochorenie COVID-19 
(pandemická PN). Pri vystavení pandemickej PN si lekár od poistenca môže 

vyžiadať potvrdzujúce doklady - po návrate zo zahraničia na Slovensko 
napríklad doklad o pobyte v zahraničí, v prípade ochorenia na COVID-19 
doklad o pozitívnom teste.  

Ako si o pandemickú PN požiadať
  Kým lekár zašle do Sociálnej poisťovne potvrdenie o dočasnej pracovnej 
neschopnosti poistenca, aj samotný poistenec si musí o pandemickú PN požia-
dať. Rýchlo a jednoducho tak urobí pomocou elektronickej žiadosti zverejnenej 
na webe Sociálnej poisťovne: ŽIADOSŤ O PANDEMICKÉ NEMOCENSKÉ 
(PN). Úspešné podanie žiadosti poistencovi potvrdí sms správa.
  O vystavenie pandemickej PN poistenec nežiada, ak ďalej čerpá dovolenku 
alebo pracuje z domu (home offi ce). Aj v takýchto prípadoch, ak má nariadenú 
karanténu, je naďalej povinný dodržiavať zásady izolácie.  
Ďalšie informácie nájdete na stránke Sociálnej poisťovne. 

 (socpoist)

inzercia 
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  S postupným uvoľňovaním opatrení naša Základná organizá-
cia jednoty dôchodcov Slovenska vo Svidníku obnovila svoju 
činnosť. Hneď začiatkom júna sa seniori zišli v hojnom počte na 
opekačke v lesoparku. Po dlhej dobe v izolácii sa všetci tešili, 
že sa stretli s rovesníkmi. 

Seniori za poznaním na Kapušiansky hrad a do Fintíc

  V posledný júnový deň, v stredu 30. júna, sme zorganizovali poznávací výlet 
pre aktívnych seniorov na Kapušiansky hrad a do Fintíc. 
Kapušiansky hrad je súčasťou rezervácie Kapušiansky hradný vrch a pochá-
dza zo 14. storočia. Neskôr, v roku 1709, bol hrad vypálený a od toho času 
pustol. Ešte v roku 1873 bol pomerne zachovalý, ale bez strechy. Až v rokoch 
1975 - 1976 bol na hrade zrealizovaný archeologický výskum. Takmer po 300 
rokoch v roku 2012 sa začalo s rekonštrukčnými a konzervačnými prácami 
na obnove hradu. Od roku 2016 je tam zabezpečený prívod elektrickej elek-

trickej energie, zriadený je správcovský objekt, služby sprievodcov a ponuka 
suvenírov. 
  Všetci naši seniori - turisti vystúpili na hrad, a tak si preverili svoju kondíciu 
a z návštevy hradu mali veľmi dobrý zážitok, ktorý bol obohatený aj výstupom 
na vyhliadku po drevenom schodisku. 
  Najkrajšia dovolenka či výlet nemusia byť najdrahšie. Máme šťastie, že slnko,, 
voda, vzduch, hory, nebo nad hlavou  a krásy prírody nám nenadeľuje naša 
starostlivá spoločnosť, ale sa nám ponúkajú zadarmo. 
Po obede sme pokračovali ďalej do zaujímavej obce Fintice, kde sme navštívili 
kaštieľ. Tento kaštieľ je postavený v renesančnom talianskom štýle, ktorý si 
dala postaviť rodina DARHOLCZ DE FINTA. Nemali potomkov a preto od 
roku 1662 kaštieľ zmenil svojich majiteľov. Neskôr v roku 1725 nový majiteľ 
ho dal prebudovať v barokovom slohu a až do roku 1923 tam žili rôzne 
grófske vetvy. 
  Až v roku 2016 pri udržiavacích prácach v kaštieli sa našiel unikátny poklad 

- niekoľko desiatok kusov vzácneho 
porcelánu. Takýto porcelán si mohli 
dovoliť len králi, veľmoži a najvyššia 
šľachta. Pochádza z 18. a 19. storočia. 
Porcelán je súčasťou výstavy Galérie a 
múzea ľudového umenia v obci Fintice 
a odporúčame navštíviť. 
Po občerstvení, káve a zmrzline, sme 
sa šťastní, plní nových zážitkov a dob-
rodružstiev vrátili domov, síce unavení, 
ale plní radosti..
  Ďakujeme Bohu, že nám doprial 
požehnanú starobu. Zistili sme, že 
ľuďom okolo nás stačí málo, ak im to 
poskytneme s láskou a úprimne. To sa 
my v našej Základnej organizácii Jed-
noty dôchodcov Slovenska snažíme. 
Náš najbližší výlet bude po Hornom 
Zemplíne. 

Anna Hužvejová 

  Hubárske suchoty sa, zdá sa, končia. Dlhé týždne bez dažďa hubám neprialo, 
no ostatné dva týždne priniesli zmenu. Podhubie potrebuje vlahu, v lesoch je 
sucho, no práve spomínané uplynulé dni boli aj v znamení dažďov a podľa 
prvých reakcií hubárov to vyzerá tak, že si už pomaly prichádzajú na svoje. 
  Príkladom je Jozef Kohut zo Svidníka, ktorý v prvej polovici minulého týždňa 
v lokalite obce Roztoky spolu s vnukom nazbieral nielen baranie hlavy, ale 
aj dubáky. Nebolo ich síce veľa, no bolo a podľa jeho slov sa to už rozbieha. 
Ak teda máte svoje obľúbené lokality, neváhajte a skúste sa vybrať do lesa. 
Možno sa už domov nevrátite s prázdnym košíkom...                               (ps) 

Hubárov trápia suchoty, ale...
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  Silnými stránkami cestovného ruchu na Severovýchode Slo-
venska sú voda, kúpeľníctvo, hory, história a kultúra. V lete však 
suverénne najviac láka voda. 

Najväčším lákadlom severovýchodu Slovenska v lete je voda 
V horúčavách je najlepšie v Bardejovských Kúpeľoch a na kúpaliskách

  Stálicami v tejto ponuke a význam-
ným lákadlom cestovného ruchu sú 
liečivé minerálne pramene s kúpeľnou 
turistikou a wellness v Bardejovských 
Kúpeľoch, tamojšie letné kúpalisko, 
ale aj letné kúpalisko na mestskom 
štadióne v Bardejove na Družstevnej 
ulici a letné kúpalisko Makovica v 
Nižnej Polianke. Vo Svidníku je to zas 
aquapark Aquaruthenia s kúpaliskom 
s tromi vnútornými a tromi vonkajší-
mi bazénmi. Počas celého roka je 
zároveň v prevádzke wellnessové 
centrum. Všetky tieto zariadenia sú 
po reštarte po druhej vlne koronakrízy 
plne funkčné a v prevádzke. Informuje 
o tom Radomír Jančošek, riaditeľ ob-
lastnej organizácie cestovného ruchu 
(OOCR) „ŠARIŠ“ - Bardejov.
  „Pobyty či výlety do Bardejova, 
Svidníka a okolia majú výhodu 
kombinácie vodných radovánok so 
širokými možnosťami poznávacích 
výletov, návštev hradov, kaštie-
ľov, drevených kostolíkov, múzeí, 
galérií, pamiatok vojnovej histórie 
od stredoveku, až po pamiatky z 
prvej a druhej svetovej vojny a 
rôznych atrakcií. Vhodné sú hlavne 
pre rodiny s deťmi, dvojice a na 
individuálnu turistiku. 
  Čaká ich mesto pamiatok UNE-
SCO - Bardejov, Bardejovské Kú-
pele a Svidník a okolie s ideálnymi 
lokalitami na cykloturistiku, klasic-
kú i kúpeľnú turistiku. Neďaleko 
je aj vodná nádrž Domaša. Všetky 
lokality majú i dostatočnú sieť 
reštauračných zariadení s cenovo 
dostupným sortimentom,“ odporú-
ča R.Jančošek.

***
VODA POTEŠÍ I LIEČI

  Predovšetkým liečivé minerálne 
pramene s kúpeľnou turistikou v 
Bardejovských Kúpeľoch  sú naj-
významnejším lákadlom tunajšieho 
cestovného ruchu. Počas letnej sezó-

ny (ešte pred koronakrízou) navštívilo 
ročne Bardejovské Kúpele vyše 30 
000 pobytových a cca dvestotisíc 
jednodňových návštevníkov, z toho 
odhadom cca 50 000 detí. Pre deti 
kúpele každý rok organizovali Deň 
detí. Tieto, ale i ďalšie podujatia, sa 
vlani i v tomto roku kvôli koronavírusu 
zrušili, alebo obmedzili. 
  Rovnako tak sa nekoná ani najna-
vštevovanejšie podujatie v regióne, 
ktorým  je tradičný augustový Barde-
jovský jarmok. Stále sú tu však mož-
nosti ostatných druhov turistiky.
  Bardejovské Kúpele v súčasnosti už 
majú kapacity naplnené viac ako na 
polovicu a to nielen klientmi zdravot-

ných poisťovní, ale aj samoplatcami. 
Láka ich veľké Wellness SPA - bazé-
nový a saunový svet v hoteli Ozón a 
menšie v kongresovom štvorhviez-
dičkovom hoteli Alexander. Vonkajšie 
kúpalisko v Bardejovských Kúpeľoch 
otvorilo svoje brány 1. júla 2021. 
  Obľúbené je aj „Letné kúpalisko 
Makovica“ (www.makovica.sk) v 
Nižnej Polianke, ktoré otvorili týždeň 
pred koncom júna. Od 4. júna je otvo-
rený celoročný areál vodného sveta 
Aquaruthenia s krytými bazénmi a 
wellness vo Svidníku. Z Bardejova je 
to len 50 km na navštevovanú vodnú 
nádrž Domaša, kde sú vynikajúce 
možnosti kúpania, rekreácie a výletná 
loď Bohemia.

Kontakty: 
  Letné kúpalisko (s detským bazé-
nom) Bardejovské Kúpele, tel. 00421 

54/477 4421
Letné kúpalisko Makovica, Nižná 
Polianka +421 903 618 042, +421 
903 635 710
Aquaruthenia Svidník (https://aqua-
ruthenia.sk)
  Cenník celoročnej prevádzky Aqua-
ruthenie Svidník: Dospelí 1 hod. 7 eur, 
deti 5 eura, celodenný vstup dospelí 
18 eur, deti 10 eur.
Aquapark a kúpalisko celoročne 
prevádzkuje tri vnútorné bazény - re-
laxačný, soľný masážny a krytý bazén 

s teplou vodou a vodnými atrakciami. 
Počas celého roka je zároveň v pre-
vádzke wellnessové centrum. V lete je 
pre návštevníkov otvorený plavecký 
bazén, detský bazén alebo aj bazén 
s umelými vlnami. Súčasťou areálu je 
kaviareň, parkovanie a wifi  je zdarma. 
Celoročný wellness ponúka: soľnú 
jaskyňu, soľnú parnú saunu, soľný 
masážny bazén, Kneippovu vodnú 
cestu, saunový svet.

Otváracie hodiny: 

Letný areál: 
Pondelok - Nedeľa: 10:00 - 18:45

Celoročný areál: 
Po - Sanitárny deň, 
Ut - Št 13:00 – 20:00, 
Pi- 13:00 – 21:00, 
So- 10:00 – 21:00, 
Ne- 10:00 – 20:00

***
CYKLOTURISTIKA A TURISTIKA

  Okolie Bardejova a Bardejovských 
Kúpeľov sa za posledné roky stalo 
atraktívnou lokalitou pre detských i 
dospelých cykloturistov, bežcov a pe-
ších turistov a pre rodinnú turistiku. 
  Sieť navzájom prepojených šiestich 
horských cyklotrackov má cca 10 km. 
Tvoria ju liečivé singletracky - Lekár-
sky, Napoleon, Čerešenka, Herkules, 
zjazdový Kráľovský singletrack s 

Obľúbené je aj „Letné kúpalisko Makovica“ (www.makovica.sk) v Nižnej 
Polianke, ktoré otvorili týždeň pred koncom júna

 Od 4. júna je otvorený celoročný areál vodného sveta Aquaruthenia 
s krytými bazénmi a wellness vo Svidníku 
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dĺžkou 1,3 km, ktorý bol vybudovaný 
v roku 2020, Kyslíková cesta Miha-
ľov - Bardejov a Kyslíková dráha v 
Bardejovských Kúpeľoch. 
  Cyklochodník z Bardejova na 
Mníchovský potok je súčasťou me-
dzinárodnej cyklotrasy AQUAVELO 
v slovensko - poľskom pohraničí, 
ktorá v dĺžke 230 km spája kúpeľné 
mestá Bardejovské Kúpele, Krynica, 
Muzsyna, Szczawnica.
  Atraktívnosť pre rodiny s deťmi 
a malých návštevníkov zvýšila aj 
otvorením druhej etapy oddychovej a 
športovej zóny pre deti pred stredis-
kom obchodu a služieb v Bardejov-
ských Kúpeľoch a detského ihriska v 
Bardejove pri rieke Topľa. K tomu sa 
obnovili aj desiatky altánkov, odpo-
čívadiel, oddychových a športových 
zón pre deti. 
  Severovýchod Slovenska: história, 
kultúra, podujatia, športové aktivity, 
cyklotrasy, relax a kúpeľná liečba. 

***
BARDEJOVSKÉ KÚPELE 

  Bardejovské Kúpele sa nachádzajú 
5 km od Bardejova. Hostia majú na 
výber z dvoch wellness komplexov. 
Väčšie Wellness Spa - bazénový a 
saunový svet je v hoteli Ozón a men-
šie v luxusnom štvorhviezdičkovom 
kongresovom hoteli. Tento hotel je 
najlepšou voľbou pre konanie kongre-
sov, školení, seminárov, workshopov, 
teambuildingov, obchodných stretnu-
tí, ale aj svadieb a zábav. V Barde-
jovských Kúpeľoch pre milovníkov 
športu kúpele ponúkajú 6 tenisových 
kurtov, squashové ihrisko, bowling 

Najväčším lákadlom severovýchodu Slovenska v lete je voda 
bar, petang, minigolf, požičovňu 
bicyklov. Poteší aj soľná jaskyňa v 
ubytovacom zariadení Alžbeta, kde 
bývala aj cisárovná Sisi. 
  Mesto Bardejov sa právom hrdí 
opakovanými prvenstvami v súťaži 
o Najkrajšie mesto Slovenska. Náv-
števníci tu môžu obdivovať Radničné 
námestie s nádhernými gotickými 
meštianskymi domami, Bazilikou 
minor sv. Egídia, s bývalou Mestskou 
radnicou - prvou stavbou renesancie 
na území Slovenska, v ktorej je 
umiestnená expozícia Šarišského 
múzea. Medzi klenoty patrí Židov-
ské suburbium - Stará synagóga v 
Bardejove. 
  Stará synagóga bola vyhlásená za 
národnú kultúrnu pamiatku v roku 
1970, mikve a bet hamidraš v roku 
2000. V tom istom roku bolo histo-
rické jadro mesta Bardejov spolu so 
židovským suburbiom zapísané do 
Zoznamu svetového kultúrneho a 
prírodného dedičstva UNESCO. 

***
LÁKAJÚ I DREVENÉ KOSTOLY

V okrese Bardejov k nim patria: 
Hervartov (zapísaný do Zoznamu 
svetového kultúrneho dedičstva UNE-
SCO), Tročany, Krivé, Kožany, Lukov, 
Frička, Jedlinka, Mikulášová, Zboj. V 
okrese Svidník: kostolík v skanzene 
Svidník, ďalej Potoky, Šemetkovce, 
Miroľa, Krajné Čierno, Ladomirova 
a Bodružal (zapísané do Zoznamu 
svetového kultúrneho dedičstva UNE-
SCO), Príkra, Dobroslava.
Obľúbený je aj Lesnícky náučný 
chodník ČIERNA MLÁKA v Bardejov-

ských Kúpeľoch a tamojší Skanzen - 
Múzeum ľudovej architektúry. Cieľom 
výletov je aj agroturistické zariadenie 
v Stebníckej Hute Slnečný Majer a 
hrad Zborov. 
  V obci Hertník v Čergovskom pohorí 
sa nachádza rekreačné stredisko 
Chata Koliba poskytujúce ideálne 
miesto pre oddych, kemping a ry-
bárčenie. Súčasťou areálu rybník, v 
ktorom si návštevníci môžu uloviť 
rybu a v krbe alebo na grile v  altánku 
ju aj opiecť.
  Vojnová história. K najnavštevo-
vanejším miestam regiónu patrí 
Pamätník na Dukle. Pripomína Kar-
patsko-dukliansku vojenskú operáciu 
z jesene 1944. V areáli prírodného 
múzea ako aj okolo cesty do Svidníka 

je rozmiestnených 55 kusov rozličnej 
ťažkej bojovej techniky. Pre deti je 
veľmi lákavé, že sa môžu dotýkať a 
dokonca liezť po vojenskej technike. 
Vojenské historické múzeum Piešťany 
(www.vhu.sk), prevádzkuje Centrálnu 
expozíciu Múzejného oddelenia VHM 
vo Svidníku a Vyhliadkovú vežu na 
Dukle (od 28. júna 2021 uzavretá do 
odvolania pre rekonštrukciu) v katastri 
Vyšného Komárnika. 
Viac je na: www.bardejov.sk, www.
kupele-bj.sk, www.svidnik.sk, www.
visitbardejov.sk
  Projekty a ich aktivity sú realizované 
s fi nančnou podporou Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenskej re-
publiky.  

Štefan Kuča, Paper life, s.r.o.

Bardejovské Kúpele majú na výber z dvoch wellness komplexov. 
Väčšie Wellness Spa - bazénový a saunový svet je v hoteli Ozón a 
menšie v luxusnom štvorhviezdičkovom kongresovom hoteli 

  V rámci rozbehnutého mikroprojektu Interreg: Prihraniční 
reportéri / Przygraniczni Reporterzy pod záštitou CPK Snina a 
v spolupráci s TV Východ, skupina učiteľov a žiakov ŠUP Svid-
ník a ďalší partneri projektu sa prvý júlový týždeň zúčastnili 
praktického workshopu zameraného na prácu s fotografi ckou 
a kamerovou technikou. 

„Prihraniční reportéri“ vo Svidníku

  Žiaci si zároveň na vlastnej koži vyskúšali prácu moderátorov, redaktorov, 
kameramanov a zvukárov pod vedením skúsených lektorov z fi lmárskeho a 
televízneho prostredia. Týždňový workshop prebiehal v priestoroch Školy 
umeleckého priemyslu.
  Ďalšie dve projektové stretnutia budú zrealizované na Sninských rybníkoch 
a taktiež počas tohto letného obdobia. Náplňou týchto stretnutí budú prak-
tické worshopy týkajúce sa editácie video materiálu a prípravy kompletných 
televíznych spravodajských výstupov.
  Túto našu činnosť, ako aj ďalšie naše školské aktivity môžete sledovať aj 
na našich sociálnych sieťach @supsvidnik a na našej webovej stránke www.
supsvidnik.sk.
  ŠUP Svidník Vám praje krásne slnečné prázdniny plné skvelých zážitkov.

 Media - club pri ŠUP Svidník
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Sekretariát:                 
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, 
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
ŠTK OOFZ:
  Žrebovacie čísla pre súťažný ročník 2021/2022 6. liga dospelí OOFZ Svid-
ník: 1. Tisinec, 2. Sitníky, 3. Kalnište, 4. Chotča, 5. Radoma, 6. Kuková, 7. 
Rovné, 8. Mestisko, 9. Miňovce, 10. Stročín, 11. Bukovce, 12. Breznica, 13. 
Vyšný Orlík, 14. Lúčka. 
1. kolo 8.8.2021 o 16.30 hod. - 6. liga dospelí:
Tisinec - Lúčka, Sitníky - V. Orlík, Kalnište - Breznica, Chotča - Bukovce, 
Radoma - Stročín, Kuková - Miňovce, Rovné - Mestisko
Vyžrebovanie je na https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/ondavsky-oblastny-
futbalovy-zvaz/ 
4. liga dorast prihlásených 7 mužstiev: 
Sitníky, Chotča, Rovné, Miňovce, Radoma, Bukovce, Breznica. Začiatok 
súťaže 4.9.2021 hrá sa dvojkolovo, UHČ sobota 14.00 hod.
3. liga žiaci prihlásených 9 mužstiev: 
Skupina A: Tisinec, Stročín, Mestisko, V. Orlík, UHČ sobota 10.00 hod. za-
čiatok súťaže 4.9.2021 hrá sa štvorkolovo, V. Orlík domáce zápasy štvrtok 
o 17.00 hod.
Skupina B: Kuková, Kalnište, Lúčka, MFK Slovan Giraltovce, Koprivnica „B“, 
UHČ štvrtok 17.00 hod.- začiatok súťaže 4.9.2021 hrá sa trojkolovo
KR a DZ OOFZ:
1. KR oznamuje termín letného seminára R a DZ, ktorý sa uskutoční dňa 
25.7.2021 v penzióne Poľovníček v Stropkove. 
Účasť na seminári je povinná pre všetkých R a DZ. Prezentácia o 8:00 hod. 

Úradná správa č. 1 zo dňa 15. júla 2021
KR zároveň pozýva aj nových uchádzačov o rozhodcovský dres. Uchádzači 
sa môžu prihlásiť priamo na seminári. 

Program seminára rozhodcov a delegátov OOFZ. 
Miesto: Reštaurácia Poľovníček

Termín: 25.7.2021
PROGRAM SEMINÁRA

08:00 - 08:30: Prezentácia
08:30 - 08:45: Otvorenie seminára a príhovor hostí, prednáška: Perát
08:45 - 09:15: Písomný test z Pravidiel futbalu, prednáška: Vrábeľ, Džupin
09:15 - 09:45: Video-test / vyhodnotenie video-testu, prednáška: 
        Džupin, Vrábeľ
09:45 - 10:00: Prestávka
10:00 - 10:45: Prednáška, pravidlo 12, prednáška Micheľ
10:45 -10:50:  Prestávka
10:50 - 11:35: Prednáška, pravidlo 5, pozičné postavenie R, AR, 
prednáška: Micheľ, Pacák
11:35 - 11:40: Prestávka
11:40 - 12:25: Zásady Prvej Pomoci, prednáška: Slavomír Sakalik
12:25 - 13:00: Obed
13:00 - 14:00: Ústne pohovory, KR
14:00 - 14:30: Vydanie pokynov k jarnej časti súťaží a ukončenie seminára, 
diskusia (obsadenie a ospravedlnenia R), prednáška: Perát, Pacák
  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.futbalo-
vekluby.sk

 OOFZ Svidník

Usporiadateľ: Mesto Svidník 
Termín konania: 5. september 2021 
Trasa: Vyšný Komárnik: Pamätník Dukla - Nižný Komárnik - Krajná Poľana 
- Hunkovce - Ladomirová - Svidník 
Štart: 5. septembra 2021 o 11.00 hod., Dukliansky priesmyk 
Cieľ: pešia zóna Svidník 
Riaditeľ pretekov: Marcela Ivančová, primátorka mesta Svidník, Rozhodca: 
Jozef Dirga, riaditeľ CVČ Svidník 
Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícii. Účastníci sú 
povinní rešpektovať pokyny usporiadateľov. 
Registrácia: on-line do 29. augusta 2021 na www.svidnik.sk osobne 5. sep-
tembra 2021 od 7.00 do 9.00 h pri prezentácii, pešia zóna Svidník registrácia 
po 9.00 h, z technických dôvodov nebude možná 
Štartovné: 10,00 EUR pri on-line registrácii zaplatené vopred prevodom 
najneskôr 29.8.2021 na č. ú.: 1646589058 /0200 IBAN: SK19 0200 0000 
0016 4658 9058 (tričko, obed, štartové číslo s menom a kategóriou, čip, 
medaila v cieli, občerstvenie na trati, zdravotná služba, doprava na štart, 
účastnícky list z www.svidnik.sk k stiahnutiu) 15,00 EUR pri zaplatení osobne 
v deň podujatia (tričko, štartové číslo bez mena, čip, medaila v cieli, obed, 
občerstvenie na trati, zdravotná služba, doprava na štart, účastnícky list www.
svidnik.sk k stiahnutiu) 5,00 EUR (štartové číslo bez mena, čip, medaila v 
cieli, občerstvenie na trati, zdravotná služba, doprava na štart účastnícky list 
z www.svidnik.sk k stiahnutiu) 
Upozornenie: V prípade zrušenia 62. ročníka DBM z dôvodu nepriaznivej 
epidemiologickej situácie na ochorenie COVID-19, Mesto Svidník ako hlav-
ný usporiadateľ vráti zaplatené štartovné prihláseným pretekárom na IBAN 
uvedený v prihláške. V iných prípadoch sa zaplatené štartovné nevracia a nie 
je možný presun na iného pretekára DBM. Pretekári z partnerských miest, 
pretekári nad 70 rokov a držitelia zlatej, striebornej s bronzovej Jánskeho 
plakety štartovné neplatia. 
Kategórie: A - muži 18 - 39 rokov B - muži 40 - 49 rokov C - muži 50 – 59 
rokov D - muži 60 - 69 rokov E - muži 70 a viac rokov Z1 - ženy 18 - 35 rokov 
Z2 - ženy 36 a viac rokov 
Meranie časov: Časy budú merané elektronicky prostredníctvom čipov. Vý-
sledky: Výsledky budú dostupné po skončení podujatia na www.svidnik.sk 
Ocenenia Dukelského behu mieru: Celkový víťaz: 1. miesto 120,00 EUR 2. 
miesto 100,00 EUR 3. miesto 80,00 EUR Majster okresu: Majsterka okresu: 
1. miesto 100,00 EUR 1. miesto 100,00 EUR 2. miesto 70,00 EUR 2. miesto 
70,00 EUR 3. miesto 50,00 EUR 3. miesto 50,00 EUR Kategórie A, B, C, D, 

PROPOZÍCIE 62. ročníka Dukelského behu mieru 
E, Z1, Z2, 1. miesto 100,00 EUR 2. miesto 70,00 EUR 3. miesto 50,00 EUR 
Program 62. ročník DBM: 7.00 - 9:00 h prezentácia, pešia zóna Svidník 
10:00 h - odvoz pretekárov na štart DBM 11.00 h - štart pretekov, DUKLA 
13.00 h - vyhodnotenie pešia zóna 
Sprievodný program: Dukelský beh mieru a Behy zdravia zabehni nielen 
pre svoje zdravie, ale aj pre niektorú zo škôl v meste Svidník. Ak fandíš jednej 
z materských, alebo základných škôl v meste Svidník, môžeš jej fi nančne 
pomôcť. Stačí ak pri registrácii uvedieš, ktorú školu podporuješ a zabehneš 
Dukelský beh mieru, alebo niektorý z Behov zdravia. 
Celý výťažok zo štartovného pri behoch zdravia a fi nančnej podpory účastní-
kov Dukelského behu mieru získa škola, ktorú svojim behom podporí najviac 
účastníkov. 

ČO PONÚKAME - SPRIEVODNE AKTIVITY: 
a) rozcvička na pešej zóne pre všetky vekové kategórie o 9.00 h pred pódiom 
b) beh zdravia pre najmenších: kategória lezúni - batoľata do 1 roka o 9.15 
h, trať 20 m pešia zóna 
c) malý beh zdravia (MBZ): 9.30 h, trať 1 km, pešia zóna, prví traja v kategórii 
muži a kategórii ženy budú odmenení vecnými cenami 
d) veľký beh zdravia (VBZ in-line): 9.45 h, in-line korčuliari, pešia zóna - ráz-
cestie Kapišová (tanky) - pešia zóna, trať 6,5 km, prví traja v kategórii muži 
a v kategórii ženy budú odmenení vecnými cenami 
d) veľký beh zdravia (VBZ): 10.00 h, pešia zóna - rázcestie Kapišová (tanky)- 
pešia zóna, trať 6,5 km, prví traja v kategórii muži a v kategórii ženy budú 
odmenení vecnými cenami 
e) program pre deti - detské aktivity: 11.00 h, pešia zóna Registrácia behov 
zdravia (kategórie: lezúni, MBZ, VBZ in-line, VBZ): on-line do 29. augusta 
2021 na www.svidnik.sk osobne 5. septembra 2021 od 7.00 do 9.00 h pri 
prezentácii, pešia zóna Svidník Registrácia po 9.00 h, z technických dôvodov 
nebude možná. 
Štartovné pri sprievodných programoch BEHY ZDRAVIA on-line registrácia 
je 1,00 EUR, zaplatené vopred prevodom najneskôr do 29.8.2021 na č. 
ú.: 1646589058 /0200 IBAN: SK19 0200 0000 0016 4658 9058 (v cene je 
zahrnuté: štartové číslo s menom, medaila v cieli, občerstvenie na trase, 
zdravotná služba na trati) 
Štartovné v kategórii MALÝ BEH ZDRAVIA, VEĹKÝ BEH ZDRAVIA, INLINE 
KORČULIARI: 5,00 EUR pri zaplatení osobne v deň podujatia (štartové číslo 
bez mena, medaila v cieli, občerstvenie na trase, zdravotná služba na trati)  

Marcela Ivančová primátorka mesta a riaditeľka pretekov
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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. 

14. júla 2021 uplynuli tri roky, odkedy nás 
nečakane navždy opustil 

náš manžel, otec, syn, brat a priateľ
Mgr. Ján HAĽKO zo Svidníka

  Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

  S láskou a úctou spomína celá smútiaca rodina

BLAHOŽELANIE 
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 sedemdesiatku s tými, čo ľúbia Vás.  

22. júla 2021 sa krásneho životného jubilea 
- 70 rokov dožíva MAGDALÉNA PETRÍKOVÁ. 

  Na prahu tohto životného jubilea Ti všetko najlepšie prajú manžel Jozef, deti 
Iveta s Jozefom, Dana s Jurajom, Martin s Tatianou, Renáta so Sergejom, 
Martina s Pavlom, Magdaléna s Martinom, Katarína s Petrom. 
  Babku vrúcne objímajú a božtek posielajú vnúčatá Nikola, Lukáš, Martin, 
Laura, Bianka, Klárka, Martinko a Danielka 

Kto daroval krv? 
  V stredu 14. júla prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice v rámci Primátorskej kvapky krvi darovať krv 31 bezpríspevkových 
darcov: 
  Martin Rodák (36), Lukáš Vaško (6), Peter Bobak (prvodarca), Juliána Tom-
čuková (prvodarca), Mária Barbora Kuzmová (prvodarca), Ľuboš Skasko (12), 
Žaneta Vachnová (22), Regína Trebišovská (53), Pavel Ducar (52), Róbert 
Palička (6), Tomáš Podaný (12), Jana Sukovská (7), Tomáš Mošanský (3), 
Alojz Servanský (39),  Simona Palijová (32), Peter Vook (10), Martin Ragan 
(31), Valéria Kimáková (60), Dušan Slivka (42), Ján Kavuľa (13), Patrik Kavuľa 
(2), Jakub Šidelský (25), Andrej Spišák (14), Ľuboš Jackanin (33), Katarína 
Vendeľová (5), Alexandra Hutňanová (33), Emília Geciová (7), Matej Fedoreň-
ko (9), Jozef Venglovič (3), Martina Pašeňová (13), Petra Ducárová (2). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. 
Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
24. a 25. júla: MUDr. M. Štefanovičová -  Akad. Pavlova 323 Stropkov. 
                                        Kontakt: 054/7491228
31. júla a 1. augusta: MUDr. A. Vateha - Konštantínova 1751 Stropkov. 
                                        Kontakt: 0903 883 455. 
7. a 8. augusta: MUDr. A. Bobáková - Komenského 77/31 Svidník. 
                                        Kontakt: 054/752 30 79.
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. 

Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto
Utorok 20. júl: Svätý a slávny prorok Eliáš, 6.30 hod.: *  Lucia, Milan, Jakub 
(40 rokov života) csl., 12.00 hod.: * Mária (85 rokov života) csl., 18.00 hod.: 
* Anna a Pavel, Streda 21. júl: Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre 
Krista a Ján, jeho spoluaskéta, 6.30 hod.: †  Ján, Mária, Ján, Anna a ost. z 
rod., 18.00 hod.: † z rod. Humeníkovej, Hvizdovej, Milasovej, Štvrtok 22. júl: 
Svätá apoštolom rovná Mária Magdaléna, 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliá-
nok, 12.00 hod.: *  Zdenko, Edita, Ivana, 17.15 hod.: ruženec za závislých s 
komunitou cenacolo, 18.00 hod.: † Mária, Helena, Michal, Nataša, tichá ado-
rácia do 20.00, Piatok 23. júl: Svätí mučeníci Trofi m, Teofi l a spoločníci, 6.30 
hod.: * Anna a Darina Hajdariova, Ján Marcin, 18.00 hod.: * rod. Nemšáková 
(odpustenie hriechov a obrátenie), moleben k svätému Jozefovi, Sobota 24. 
júl: Svätí mučeníci Boris a Gleb pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid. 
Svätá mučenica Kristína, 7.00 hod.: * Ján a Margita (50 rokov manželstva), 9. 
nedeľa po päťdesiatnici - zosnutie svätej anny, matky presvätej Bohorodičky, 
8. Hlas, 25. júl: 8.00 hod.: * Matúš a Jakub (19 rokov života), 10.30 hod.: * 
za farnosť csl., 18.00 hod.: * Michal (70 rokov života)
Pondelok 26. júl: Svätý hieromučeník Hermolas a spol. Prepodobná muče-
nica Paraskeva, 6.30 hod.: † Jozef a Jozef, 18.00 hod.: † z rod. Kovaľovej, † 
Anna Brandová (40 dňová lit.), Utorok 27. júl: Sv. veľkomučeník a uzdravo-
vateľ Panteleimón, 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Iveta        
(oslobodenie od zlého, odpustenie hriechov), 18.00 hod.: *  Alena, Martin, 
Vivien, Streda 28. júl: Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a 
Parmenas, 6.30 hod.: * Daniela, Jozef, Daniela, Tomáš, Simona, Jakub, 
Pavol, 18.00 hod.: † Margita, Michal (panychída), Štvrtok 29. júl: Svätý 
mučeník Kallinik, 6.30 hod.: kláštor sestier baziliánok, 12.00 hod.: † Helena, 
Michal, Anna, Juraj, Michal, Mária, Mária, Anna, Jozef (panychída), 17.15 
hod.: ruženec za závislých s komunitou cenacolo, 18.00 hod.: † Svetlana a 
Ján, tichá adorácia do 20.00, Piatok 30. júl: Svätí apoštoli Silas, Silván a 
spoločníci, 6.30 hod.: † z rod. Frigovej, Dudášovej, Hrišovej, Dudovej, 18.00 
hod.: * Anna s rod., moleben k svätému Jozefovi, Sobota 31. júl: Svätý a 
spravodlivý Eudokim, 7.00 hod.: * Marián, Pavla, Gregor, Andrej, * Boris (30 
rokov života), 10. nedeľa po päťdesiatnici: 1. Hlas, 1. august: Vynesenie 
životodárneho Kríža. Siedmi sv. makabejskí mučeníci. Ich matka Solomona 
a starec Eleazar, 8.00 hod.: * Ján (80 rokov života), 10.30 hod.: * za farnosť, 
18.00 hod.: * Milan, Vierka    
Od 1. júla je zrušený dišpenz biskupov Slovenska ohľadom účasti na boho-
službách, preto už nevysielame cez internet nedeľné liturgie, ale pozývame 
k sláveniu v chráme. 
V utorok 20. júla máme spomienku na svätého proroka Eliáša, v pondelok 
pred sviatkom je od 19:00 večiereň a na
samotný sviatok sú bohoslužby: 6:30 a 12:00 cirkevnoslovanská, o 18:00 
slov.
Vo štvrtok je od 13:00 - eucharistická adorácia do nasledujúcej liturgie a po 
nej do 20:00 opäť tichá adorácia. 
V piatok sa modlíme po liturgii moleben k Svätému Jozefovi. 
1.augusta začína pôst pred sviatkom Zosnutia Bohorodičky- Spasivka 

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná 
20. júla, Utorok, 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla, Luciu, 

Petra a Júliu, 21. júla, Streda, 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre 
Jaroslava, Jána, Helenu, Ľuboslavu, Jozefa, Ľuba a Tóna, 22. júla, Štvrtok, 
07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a Helenu, 23. júla, Piatok, 
17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Mareka, Martina, Janu a Ľuboša, 
24. júla, Sobota, 07:00 + Anna, 25. júla, Nedeľa, 09:00 Za farnosť, 26. júla, 
Pondelok, 17:00 + Anna, Albín, 27. júla, Utorok, 17:00 + Ján, Mária, 28. júla, 
Streda, 17:00 + Peter, Helena, Ján, Anna, 29. júla, Štvrtok, 07:00 + Ján, 
Helena Džoganoví, 30. júla, Piatok, 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre 
Ľubomíru a Zdena, 31. júla, Sobota, 07:00 Za zdravie a Božie požehnanie 
pre Pavla Siváka, 1. augusta, Nedeľa, 09:00 Za farnosť. 

Rímskokatolícka farnosť Svidník
20. júla: 18.00 hod.: + Milan, 21. júla: 6.30 hod.: + Ladislav, Helena, 18.00  
hod.: ZBP Jakub, Liana, Lenka, Vladimír, 22. júla: 6.30 hod.: ZBP Ema, 
Matej, 18.00 hod.: ZBP Magdaléna (70 rokov života), 23. júla: 6.30 hod.: + 
Ján, Zuzana, 18.00 hod.: ZBP Ján s rod., Mestisko 23. júla: 17.00 hod., 24. 
júla: 8.00 hod.: + Vasil, Helena, 15.30 hod.: Dom dôchodcov, 15.30 hod.: ZBP 
Alena, Anna, Vlado, Ján, 25. júla: 8.00 hod.: ZBP Ján s rod., 10.30 hod.: ZBP 
Katarína (35 rokov života), 18.00 hod.: + Mária, Mestisko 25. júla: 9.15 hod., 
26. júla: 18.00 hod.: + Štefan, Oľga, Mestisko 26. júla: 17.00 hod., 27. júla: 
18.00 hod.: Za duše v očistci, 28. júla: 6.30 hod.: Marta (60 rokov života), 
18.00 hod.: + Jaroslav, Jozef, 29. júla: 6.30 hod.: + Mária, 18.00  ZBP Mária 
s rod., 30. júla: 6.30 hod.: + Mária, 18.00  + Jaroslav, Mestisko 30. júla: 17.00 
hod., 31. júla: 8.00 hod.: + Ján, Anna, 15.30 Dom dôchodcov ZBP Mikuláš, 
1. augusta: 8.00 hod.: + s rod. Mičekovej a Smoligovej, 10.30 hod.: + Peter, 
Vilma, 18.00 hod.: ZBP rod. Biskupovej, Mestisko 1. augusta: 9.15 hod. 

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. Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, 
prihlasovacie údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.
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BETHKE, Jefferson: Do pekla so zhonom. 
Bratislava, Tatran 2021. 198 s.
  Ako sa nedať prevalcovať uponáhľanou do-
bou a žiť plnohodnotný život v každodennom 
kolotoči. Šialené tempo, ktorým sa uberá 
dnešná spoločnosť, neúnosné požiadavky, 
ktorým sme všetci vystavení, pocit ustavičnej 
zaneprázdnenosti, ktorý do nás vtĺkajú už 
odmala - to všetko nám zasahuje do života 
a ničí nás. My si to však neuvedomujeme, 
pretože sa to deje už približne sto rokov. 
Štatisticky sme najúzkostlivejšia a najde-
presívnejšia generácia v dejinách. Tlak na 
jednotlivca je priveľký, očakávania nereálne. 
Nečudo, že mnohí z nás trpia pocitmi úzkosti, 
vyhorenia a osamelosti.
   O čom teda hovorí táto kniha? O chorobe, 
ale hlavne o lieku. O tichu, duchovnom 
stíšení, schopnosti vytesniť nepodstatné 
veci, umení oddychovať a preciťovať lásku 
a empatiu - o tom, čo je v nás hlboko a zásadne ľudské. Urobíme dobre, ak 
sa toho budeme držať aj v čase, keď to robí už málokto. 

DEMPSEY, Eoin: Kam zmizla Rebecca. 
Bratislava, Ikar 2021. 334 s.
  Christopher a Rebecca sa spoznali už v detstve, 
keď žili na takmer idylickom ostrove Jersey. Priateľ-
stvo časom prerástlo v lásku a zdalo sa, že dvojicu 
nič nerozdelí: ani sebeckí rodičia, ani nádejný 
snúbenec z dobrej rodiny, ktorého si priviedla 
z pobytu v Anglicku. Keď však na ostrov dorazí 
druhá svetová vojna a s ňou Hitlerov program 
riešenia židovskej otázky, situácia sa drasticky 
zmení. Nacisti deportujú Rebeccu aj iné židovské 
rodiny do Európy a vzápätí niet po nej ani stopy. 
Christopher sa s celou rodinou presťahuje do 
rodného Nemecka a dobrovoľne vstúpi do SS, aby 
vyhľadal a ochránil milovanú ženu. Po základnom 
výcviku sa dá odveliť do Auschwitzu, ale Rebeccu 
tam nenájde. Christopher neúnavne pátra po Rebecce, hoci sa tak vystavuje 
smrteľnému nebezpečenstvu. Pomery v koncentračnom tábore mu ráňajú 
dušu, a keď sa mu nedarí zachrániť svoju lásku, pomáha iným. Kontrola nad 
tokom peňazí mu ponúkne nečakané možnosti. Nájde však v sebe dostatok 
sily, aby prijal úlohu, ktorej splnenie by mohlo navždy zmeniť nielen jeho život, 
ale aj život mnohých ďalších? A kam vlastne zmizla Rebecca?

VACULÍKOVÁ, Silvia
  Silvia Vaculíková sa narodila 22. júla 1967 v Trnave. Je slovenská fotografka 
a cestovateľka. Je pravnučkou vynálezcu padáka Štefana Baniča a vnučkou 
objaviteľa jaskyne Driny v Smoleniciach. Od skočenia strednej ekonomickej 
školy pôsobila v cestovnom ruchu a neskôr si založila vlastnú cestovnú 
kanceláriu. Zameriava sa v nej na poznávacie cesty do exotických krajín. 
Precestovala päť kontinentov a navštívila osemdesiatpäť krajín. 
  Na cestách sa začala venovať fotografi i, v ktorej dosiahla medzinárodné 
úspechy. Okrem množstva iných cien dostala v roku 2000 dve ceny na 
Medzinárodnej výstave fotografi í História ľudstva v Pekingu pod záštitou 
UNESCO. Taktiež získala prestížny titul EFIAP - Excelencia Medzinárodnej 
federácie fotografi ckého umenia. Jej práce boli vystavované na mnohých 
medzinárodných fotosalónoch FIAP po celom svete.

SMETANA, Zdeněk
  Zdeněk Smetana bol český animátor, scenárista a výtvarník. Pracoval v 
štúdiu Bratři v triku a neskôr bol režisérom v Krátkom fi lme Praha. Získal 
cez päťdesiat ocenení na českých aj zahraničných fi lmových prehliadkach a 
festivaloch, medzi nimi bol aj Lev sv. Marka, Zlatý medveď, Cena londýnskej 
akadémie za najlepší fi lm roku. Za svoj život vytvoril mnoho postavičiek a 
podieľal sa na animácii obľúbených českých večerníčkov. Medzi najznámejšie 
z nich patria Pohádky z mechu a kapradí, Rákosníček, Štafl ík a Špagetka a 
Malá čarodějnice. Ilustroval tiež niekoľko kníh pre deti. 
  Počas slávnostného zahájenia Anifi lmu 2014 získal cenu za celoživotné dielo. 
A povedzme si pravdu, málokomu sa totiž, tak ako jemu, podarilo previesť 
obrazy svojho detstva do príbehov, ktoré tešia už niekoľko generácií malých 
i veľkých divákov. 

CONNELLY, Michael (21.7.1956-)
  Americký spisovateľ. Je svetoznámym autorom kriminálnych románov a 
tvorcom detektíva Harryho Bosha. Námety na svoje romány čerpá z bývalej 
praxe investigatívneho reportéra, zaoberajúceho sa kriminálnymi činmi. 
Dynamika a nečakané rozuzlenia v príbehoch priniesli tomuto autorovi ne-
bývalú popularitu a uznanie čitateľov kriminálnych románov na celom svete. 
Medzi jeho tvorbu patria romány Zákon neviny, Advokát zo zadného sedadla, 
Rozsudok ulice, Kvapka, Čierny ľad, Krvná pomsta, Temný plameň a mnohé 
iné. Connelly je držiteľom viacerých prestížnych literárnych ocenení. Žije na 
Floride s manželkou a dcérou. 

Rybár vytiahne z vody veľkého lososa. 
Pozrie na neho, 

sníme ho z háčika a hodí ho späť.
- Čo to robíš?! - volá na neho kolega.

- S mojím platom si nemôžem
dovoliť jesť také drahé ryby.

  Slovenský básnik, prekladateľ, rozhlasový redaktor a učiteľ. Narodil sa v 
Sačurove na východe Slovenska. Študoval slovenčinu a fi lozofi u na Filozofi ckej 
fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. 
  Pôsobil ako učiteľ. Literárne začal tvoriť počas gymnaziálnych štúdií a svoje 
básne časopisecky publikoval už počas vysokoškolských štúdií. Debutoval 
zbierkou Širokými ulicami. 
  Okrem tvorby pre dospelých sa sporadicky venoval i písaniu poézie pre deti. 
Venoval sa aj umeleckým prekladom. Medzi jeho tvorbu patria zbierky Kohúti 
spev, Pre teba, výber celoživotnej tvorby Predletie a iné.

- Dlho som ťa nevidel, 
Karol, kdesi bol?

- Mal som dovolenku.
- A kde si ju strávil?

- Jeden deň v Lomnici, 
jeden v rokline a zvyšok v nemocnici.



20. júl 2021Podduklianske novinky 20

   Vydavateľ: Pavol Sivák - PONO PRESS, Ul. 8. mája 492/7, 089 01 Svidník, IČO: 37 653 903. 
Vychádzajú každý utorok. Cena: 0,50 € . Šéfredaktorka: Katarína SIVÁKOVÁ, Grafi cká úprava: 
Pavol Sivák, Katarína Siváková, prevádzka - adresa redakcie: Centrálna 274, Hotel RUBÍN, 089 01 
Svidník, mobil: 0907 911 472, 0918 688 004, e-mail: redakcia@podduklianskenovinky.sk, elektro-
nická sadzba: redakcia, tlač: ROTAPRINT, s.r.o. Košice.  Uzávierka každý piatok do 14.00 hod. 
Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čita-
teľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom vydavateľa. Vydavateľ nezodpovedá za obsah uverejnených 
inzerátov. Príspevky nehonorujeme. Rozširujú: KAPA DAB a súkromní predajcovia. Príjem inzercie 
pondelok až piatok od 9.00 do 16.00 hod. Registrácia na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 1283/08, 
ISSN: 1337-6187, ochranná známka ÚPV SR číslo 205 895. 

 Infoservis

ČO PREMIETA KINO DUKLA? 
ČAS

PIATOK 23. JÚLA O 20. HODINE
Väčšina z nás sa bojí starnutia. Predstava, že by sme sa ocitli na 

mieste, kde čas beží omnoho rýchlejšie, než je obvyklé, 
by preto asi každého vydesila k smrti.

  Vitajte v nočnej more servírovanej hororovým mágom M. Night Shyamalan 
(Šiesty zmysel, Rozpoltený).
  Pre rodinu s dvoma malými deťmi to mala byť 
dokonalá dovolenka. Luxusný hotel v tropickom 
raji a hotelierov tip na tajnú pláž nasvedčujú tomu, 
že rodinná dovolenka bude podľa ich predstáv. 
Aj keď deti, by určite ocenili aspoň malé dob-
rodružstvo. Na prvý pohľad pláž naozaj nemá 
chybu - je nádherne piesčitá, obklopená skalami 
a blankytne modré more láka k tomu, aby ste do 
neho okamžite skočili. Na druhý pohľad už to také 
ideálne nie je, pretože z prítomnosti ďalších opa-
ľujúcich sa turistov je jasné, že podobný „tajný“ tip 
dostalo omnoho viac ľudí, aj keď stále nejde o nič, 
čo by malo rekreantov znepokojovať. Problémy 
v raji sa prejavia až vo chvíli, keď deti na pláži 
nájdu opustené veci patriace iným hosťom hotela 
a z mora vytiahnu mŕtvolu... 

USA, horor, triler, slovenské titulky, vstupné: 5 eur 

GUMP - PES, KTORÝ NAUČIL ĽUDÍ ŽIŤ
SOBOTA 24. JÚLA O 20. HODINE 

Príbeh psej pravdy, lásky a nádeje.
Réžia: F.A. Brabec  •  Kamera: F.A. Brabec  •  Hrajú: Boleslav Polívka, Eva 
Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden, Jana Plodková, Richard Krajčo, 
Marek Taclik

Ono vlastne každý pes je v sebe tak trochu túlavý do tej doby, kým 
nájde svoje šťastie, 

a to šťastie nájde pes len s človekom.
Môj príbeh je o hľadaní psieho šťastia a tiež 
o prekážkach na ceste k tomu správnemu 
človeku.
Je o sile nezlomnosti, ktorá sa ukrýva v každom 
psovi. Áno, aj v tom vašom, vo vašej čivave, kto-
rá na vás čaká celý deň, kým prídete z práce. Aj 
v tom buldokovi, ktorý za vami pomaličky kráča 
a sotva chytá dych. Dám svoju dušu za to, že 
keby vám niekto chcel na tomto svete ublížiť, tak 
až potom spoznáte, aké silné má váš pes srdce 
a čo jeho láska k vám znamená. Tento fi lm vám 
tak otvorí oči, pretože čo človek v psom srdci 
zničí, to môže zasa len človek uzdraviť.
  Rodinný fi lm režiséra F.A. Brabca je o svete 
videným očami túlavého Gumpa. O svete, o 
ktorom mnoho z nás veľa nevie. O tom, ako nás 

vidia zvieratá a ako je ten náš svet pre ne dôležitý. Ten svet, ktorý im dáva 
domov, silu, nádej, ale taktiež bolesť. Dobrodružný príbeh skutočných psích 
hrdinov a ľudí okolo nich.

Česká republika, rodinný, dobrodružný, 90 minút, vstupné: 5 eur 

EXPEDÍCIA: DŽUNGĽA
PIATOK 30. JÚLA O 20. HODINE 

   Pridajte sa k štúdiu Disney a opäť zažite v kinách jednu úžasnú dobrodružnú 
plavbu po Amazonke s neohrozeným kapitánom Frankom Wolfom v podaní 
populárneho Dwayne Johnsona a s odvážnou výskumníčkou Dr. Lily Hough-

tonovou v podaní šarmantnej Emily Blunt v novej, akčnej komédii Expedícia: 
Džungľa
  Dr. Lily Houghtonová cestuje z Londýna do amazonskej džungle na vedeckú 
výpravu a naverbuje si ako sprievodcu kapitána Franka Wolfa, aby ju dopravil 
na jeho starej ledva plávajúcej lodi do mesta La Quila. Dr. Lily Houghtonová 
je v nepreniknuteľnej amazonskej džungli odhodlaná nájsť staroveký strom, 
ktorý disponuje zázračnými liečivými schopnosťami a má potenciál zmeniť 
budúcnosť medicíny. Počas epickej ( nebude lepsie výpravnej? ) cesty táto 
totálne odlišná dvojica narazí na nespočetné nebezpečenstvá, dobrodruž-
stvá a tiež nadprirodzené sily, ktoré číhajú v nepreniknuteľnej kráse bujného 
dažďového pralesa.

USA, akcia, komédia, dobrodružný, slovenský dabing, 
127 minút, vstupné: 5 eur 

SNÚBENEC ALEBO MILENEC?
SOBOTA 31. JÚLA O 20. HODINE 

Romantická komédia o tom, 
ako si dokonale skomplikovať život

Réžia: Nóra Lakos  •  Hrajú: Vica Kerekes, 
László Mátray, Miklós Bányai, Ferenc Elek, 
Pál Mácsai
  Tridsiatnička Dora (Vica Kerekes) zažila lásku 
ako z rozprávky, no potom prišiel tvrdý pád. 
Muž jej života (Miklós Bányai) ju náhle opustil 
a ako keby to nestačilo, zasnúbil sa s inou. No 
aj nenaplnená láska môže byť sladká, a tak si 
Dora otvorí cukráreň, v ktorej ponúka koláčiky 
pomenované po nešťastných ľúbostných pá-
roch z fi lmovej histórie. Kate Winslet sa u nej 
predáva iba spolu s Leonardom DiCapriom, Alaina Delona si zase nekúpite bez 
Romy Schneiderovej. Romantické príbehy však účty nezaplatia a šarmantnej 
cukrárke čoskoro hrozí krach. Dora sa odmieta vzdať a vymyslí rafi novaný 
plán, ako získať späť svoju lásku a zároveň zachrániť podnikanie. Zoženie si 
falošného manžela, z prostorekého malého suseda urobí svojho adoptívneho 
syna a prihlási sa do súťaže o fi nančnú podporu pre rodinné fi rmy. Cesta za 
vysnívaným balíkom peňazí však nebude taká jednoduchá. Medzi súťažiacimi 
je totiž aj Dorin ex so svojou novou láskou. Roztáča sa kolotoč bláznivých 
situácii, pikantných stretov a vtipných trapasov. Dora sa čoraz viac zaplieta 
do svojich lží a postupom času si už ani sama nie je istá, či ju to viac ťahá k 
bývalému, alebo skôr k novému, i keď len fi ktívnemu partnerovi - sympatické-
mu zubárovi (László Mátray), z ktorého sa podlamujú kolená všetkým ženám 
naokolo. Bude mať jej príbeh napokon happy end?

Maďarsko, romantický, komédia, slovenský dabing, 
90 minút, vstupné: 5 eur 

KRÚDOVCI: NOVÝ VEK
NEDEĽA 1. AUGUSTA O 16. HODINE 

Najslávnejšie praveká rodina sa vracia!
  Réžia: Joel Crawford  •  Dabbing: Bohdan 
Tůma, Ryan Reynolds, Nicolas Cage, Emma 
Stone, Lesl, Filip Blažek, Lucie Juřičková, Jan 
Maxián
V pokračovaní úspešnej animovanej komédie 
Krúdovci zistia, že hrdinovia doby kamennej to 
vskutku nemajú jednoduché. Nestačí, že im na 
každom kroku hrozí zožratie od hladných potvor. 
Oni navyše museli stretnúť rodinu, ktorá je lepšia 
ako tá ich. Teda aspoň to tak vyzerá.

 USA, animovaný, komédia, slovenský 
dabing, 95 minút, vstupné: 5 eur   


