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Reformu zdravotníctva vláda schválila,
no delenie nemocníc minister nateraz odsunul
Vláda dala v stredu 29. septembra reforme nemocníc z dielne
ministerstva zdravotníctva „zelenú.“ Dôležitá prelomová legislatívna norma, ktorá vo svojom cieli podľa ministerstva prinesie
menej zbytočných úmrtí, viac zachránených životov, kvalitnejšie
podmienky na prácu zdravotníkom, čo prinesie ruka v ruke nesmierne potrebné zastabilizovanie zdravotníckeho personálu.
ŠTÁT SI NECHAL
VYPRACOVAŤ
AKTUÁLNY PRIESKUM
Štát si nechal vypracovať aktuálny
prieskum a tu sú výsledky:
- zdravotníctvo považujú ľudia na
Slovensku za absolútnu top prioritu a
jeho rozvoj považujú za najdôležitejší
pre lepšiu budúcnosť Slovenska,
- tri štvrtiny respondentov sa aktuálne
bojí, či im v nemocnici bude poskytnutá potrebná zdravotná starostlivosť,
väčšina opýtaných nie je spokojná s
úrovňou starostlivosti, ktorú im poskytuje nemocnica v mieste ich bydliska
alebo blízkom okolí,
- vo veci optimalizácie siete nemocníc zatiaľ prevažujú nerozhodnutí.
Takmer 44 % opýtaných sa však
vyjadrilo, že úplne alebo skôr súhlasí
s tým, aby bolo na Slovensku menej,
ale kvalitnejších nemocníc. Zdroj:
Reprezentatívny prieskum MNForce,
Seesame a 2MUSE pre Sekciu Plánu
obnovy a odolnosti SR, realizovaný
v auguste 2021 Ak legislatívny návrh
z dielne rezortu schvália poslanci v
parlamente, zákon začne platiť od
budúceho roka.
***
PRVÉ REÁLNE ZMENY
O DVA ROKY
„Prvé reálne zmeny v praxi sa
začnú realizovať až o dva roky,
teda v roku 2024. Dovtedy bude
dostatočný priestor na diskusie v
teréne, vysvetlenie a pochopenie

problematiky zo strany trhu a
spoločné nastavenie postupných
zmien v prospech pacientov a lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov,“ vysvetlil minister
zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
Reforma, o ktorú sa mnohé vlády
za posledných 17 rokov pokúšali, no
neúspešne, zvýši kvalitu nemocníc,
zjednodušene povedané - nebude
sa robiť všade všetko a v malom
počte. Ak totiž na pracovisku nie
je dostatočná prax, hrozí riziko nezvládnutia komplikácií či ohrozenia
pacienta. „Najmä pri operáciách je
prax nevyhnutná, pri náročných
zákrokoch nevynímajúc. Je dôležité, aby operoval len ten, čo daný
zákrok operovať vie a nie aby sa,
zjednodušene povedané, realizoval
každý zákrok v každej nemocnici,“ povedal Juraj Pechan, hlavný
odborník Ministerstva zdravotníctva
pre chirurgiu a medicínsky riaditeľ
Národného onkologického ústavu v
Bratislave.
***
REFORMA TIEŽ ZVÝŠI
BEZPEČNOSŤ A KVALITU
ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI
Lekári, sestry a ďalší zdravotnícki
pracovníci budú pracovať s novými
prístrojmi vo väčších tímoch, kde
budú lepšie vedieť zvládať zdravotné
komplikácie pacienta. Reforma tiež
zvýši bezpečnosť a kvalitu zdravotnej

Navrhovaná reforma vyvolala vlnu nesúhlasných reakcií...

starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že už dnes z dát vidia, že v
niektorých malých nemocniciach až
približne polovica obyvateľov chodí
do najbližšej väčšej nemocnice, hoci
rovnaký výkon sa robí aj v malej nemocnici bližšie k jeho bydlisku, avšak
v nižšej frekvencii ako vo veľkom
zdravotníckom zariadení - lekári tak
v malej nemocnici majú s daným
zákrokom menšiu prax.
***
ŽIADNA NEMOCNICA
SA RUŠIŤ NEBUDE
„Zdôrazňujem, že žiadna nemocnica sa rušiť nebude. Lôžka,
ktoré pred pandémiou zostávali
nevyužité, sa budú transformovať
v horizonte niekoľkých rokov na
základe veľmi presných analýz a
dát na iný typ starostlivosti, ktorá
dnes mnohým pacientom chýba,
a preto sa ťažko vracajú do svojho normálneho života,“ povedal
minister zdravotníctva SR Vladimír
Lengvarský.
Dlhodobo chorí pacienti sú podľa
neho v súčasnosti hospitalizovaní
aj na akútnych lôžkach, ktoré ale
primárne slúžia pre pacientov v
akútnych stavoch. Navyše, nemocnica nedokáže takýmto pacientom
zabezpečiť zdravotnú starostlivosť
na čas potrebný na zotavenie, pretože potrebuje uprednostniť akútnych
pacientov. Na Slovensku by sa tak
časť nevyužitých akútnych lôžok mala
transformovať na lôžka dlhodobej a
následnej starostlivosti - napríklad
pre pacientov po cievnej mozgovej
príhode, psychiatrických pacientov,
pacientov, ktorí sa zotavujú po vážnych operáciách a iných.
Cieľom reformy je v budúcnosti rozdeliť nemocnice do niekoľkých kate-

górii. Prvá transformácia, nastane od
roku 2024. Znamená to, že nateraz sa
nemocnice nedelia.
„Optimalizácia siete nemocníc,
ktorú prinášame, je najväčšou
reformou zdravotníctva za posledných 17 rokov, ktorá špecializáciou
nemocníc radikálne zlepší kvalitu
poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Je súčasťou rozsiahlejšieho
balíka reforiem, ktoré budú hneď
po jej prijatí nasledovať a sú na
ňu taktiež naviazané historicky
najväčšie investičné prostriedky až
vo výške jednej miliardy eur, ktorú
použijeme na modernizáciu našej
nemocničnej infraštruktúry,“ povedal Oskar Dvořák, generálny riaditeľ
Sekcie reformnej agendy.
***
NEMOCNICE BUDÚ
MAŤ STANOVENÉ,
ČO BUDÚ VYKONÁVAŤ
„Nemocnice budú mať podľa
úrovne stanovené, čo všetko musia vykonávať a aké na to musia
spĺňať podmienky, napríklad aké
musia mať materiálno-technické
vybavenie. Stanovia sa aj maximálne čakacie lehoty a kritéria kvality,
ktoré sa budú každoročne vyhodnocovať a zverejňovať,“ vysvetlila
Angelika Szalayová, koordinátorka
pre optimalizáciu siete nemocníc
Ministerstva zdravotníctva.
Reforma siete nemocníc je kľúčovou
súčasťou Plánu obnovy a odolnosti
SR.
Ide o prvú z radu ďalších nadväzujúcich reforiem, podporených z
Plánu obnovy počas najbližších 6
rokov, ktoré povedú ku komplexnej
obnove slovenského zdravotníctva.
OSN bude nasledovaná reformou
ambulantného sektora, akútnej starostlivosti, následnej a dlhodobej
starostlivosti, ako aj reformou starostlivosti o duševné zdravie.
Plán obnovy je komplexný balík reforiem a investícií, ktorých zmyslom je
zmeniť krajinu k lepšiemu vo všetkých
smeroch, priblížiť kvalitu života tým
najúspešnejším krajinám v EÚ a pripraviť Slovensko na budúcnosť.
Plán obsahuje detailné míľniky a
ciele, ktorých plnenie je priamo naviazané na samotné financovanie
z plánu.
Vďaka Plánu obnovy prichádza na
Slovensko najväčší reformný zámer
v slovenskom zdravotníctve za posledných 15 rokov. Je to vôbec po
prvýkrát, kedy sú finančné prostriedky
na modernizáciu a výstavbu nových nemocníc úzko previazané a
podmienené realizáciou zásadných
reforiem.
(ps)
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Dozorná rada svidníckej nemocnice s jasným postojom
K navrhovanej optimalizácii siete nemocníc sa vyjadrila aj
Dozorná rada svidníckej nemocnice. Jej zasadnutie inicializoval
člen za Prešovský samosprávny kraj, krajský a mestský poslanec Ján Vook.
Členovia Dozornej rady svidníckej nemocnice sa zišli v pondelok 20. septembra prerokovali viacero tém, no tou najdôležitejšou bola, samozrejme,
medializovaná optimalizácie siete nemocníc. „Dozorná rada Nemocnice
arm. gen. L. Svobodu, a.s., vo Svidníku víta aktivitu akcionára a zároveň
prevádzkovateľa nemocnice, ktorý k navrhovanému zneniu Zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom Asociácie
nemocníc Slovenska predložil 178 pripomienok smerujúcich k vyššej
miere zohľadňovania lokálnych potrieb a špecifík pri kategorizovaní
poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Dozorná rada sa zasadzuje o to, aby Nemocnica arm. gen. L. Svobodu,
a.s. ostala v budúcnosti zachovaná v takom rozsahu a podobe, ktoré
jej umožnia poskytovať v rozsiahlej spádovej oblasti okresov Svidník,
Stropkov a časti okresu Medzilaborce okrem opatrovateľskej a doliečovacej starostlivosti aj potrebný rozsah akútnej zdravotnej starostlivosti,“
napísali členovia Dozornej rady svidníckej nemocnice v uznesení a vo vyhlásení, ktoré nám poskytol jej člen Ján Vook.

Všetci členovia Dozornej rady sa stotožňujú so zámerom dlhodobého akcionára a zároveň prevádzkovateľa nemocnice, ktorý každoročne investuje a
deklaruje pripravenosť investovať, spravovať a rozvíjať nemocnicu i naďalej.
„Dozorná rada nemocnice preto apeluje na Ministerstvo zdravotníctva
SR, aby všetky uvedené skutočnosti zobralo do úvahy pri vyhodnocovaní
pripomienok k zákonu a aby veľmi pozorne vnímalo špecifické periférne umiestnenie nemocnice, ktorá je zároveň Subjektom hospodárskej
mobilizácie, stav a frekvenciu dopravy na príjazdových komunikáciách,
ktoré sú medzinárodnou cestou, ako aj potrebu zachovania dostupnej
akútnej zdravotnej starostlivosti pre rozsiahlu spádovú oblasť našej
nemocnice.“
Dozorná rada Nemocnice arm. gen. L. Svobodu, a.s. v tejto súvislosti zároveň dáva do pozornosti tlačovú správu Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa
17.12.2018. „Ministerstvo zdravotníctva SR v nej zdôraznilo, že nemocnica
má svoje opodstatnenie v regióne, že bude patriť do minimálnej siete a
bude lokálnou nemocnicou s dostupnosťou pacienta maximálne do 30
minút, pričom bude prevádzkovať interné lôžka, neurológiu, chirurgiu a
oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny. MZ SR na záver svojej
tlačovej správy uviedlo, že nemocnica má v danom regióne svoje pevné
a stabilné miesto,“ skonštatovala v stanovisku Dozorná rada svidníckej
nemocnice.
(ps)

Svet zdravia: „Nemá význam
Minister zdravotníctva V. Lengvarský
komentovať neoficiálne zoznamy“ svidnícku nemocnicu navštívi!
Reforma ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku je potrebná.
Toto tvrdí sieť nemocníc Svet zdravia,
do ktorej patrí aj Nemocnica arm. gen.
L. Svobodu vo Svidníku.
Podoba, v akej však bola reforma
predložená a napokon aj schválená,
hoci jej realizácia bola odložená o
dva roky, sa však ani spoločnosti Svet
zdravia príliš nepáči. „K návrhu zákona sme prostredníctvom Asociácie
nemocníc Slovenska predložili 178
pripomienok. Ani po jeho schválení
vládou však nie sú známe konkrétne
vykonávacie predpisy, z ktorých by
sa dal odvodiť priamy dopad na prevádzku našich nemocníc,“ reagoval
hovorca siete nemocníc Svet zdravia
Tomáš Kráľ.
Z ministerstva zdravotníctva má
táto sieť nemocníc prísľub, že definitívny návrh kategorizácie nemocníc
vznikne až na základe jednoznač-

ných a transparentných kritérií. „Tie
majú vzísť zo spoločných rokovaní
na úrovní odborných spoločností,
prevádzkovateľov, regiónov, ako aj
pacientskych organizácií. Vnímame
to tak, že na tento proces ministerstvo
vyhradilo čas najbližšieho roka a do
toho momentu je všetko otvorené,“
zdôraznil Tomáš Kráľ a doplnil: „Preto dnes nemá význam komentovať
neoficiálne zoznamy komunitných nemocníc, pod ktorými nie je podpísané
ministerstvo. Ak má byť táto reforma
úspešná, musí byť prijatá a akceptovaná aj na regionálnej úrovni. Bez
jasných, včasných a zrozumiteľných
informácií to nebude možné.“ Tomáš
Kráľ tak reagoval na to, že v médiách
sa v ostatných dňoch znovu objavili
mapy, resp. zoznamy nemocníc, podľa ktorých sa má svidnícka nemocnica
stať komunitnou nemocnicou bez tzv.
akútnych lôžok.
(ps)

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský Svidník navštívi. Pre naše noviny to potvrdila hovorkyňa Ministerstva
zdravotníctva Zuzana Eliášová.
Pripomeňme, že samotný minister
to, že Svidníka príde, potvrdil v piatok
17. septembra v Bardejove svidníckej
mestskej poslankyni Kataríne Sivákovej. O pár dní neskôr sa s ministrom na
spoločenskej akcii v Bratislave stretla aj
primátorka Svidníka Marcela Ivančová
a aj jej minister potvrdil, že navštívi
Svidník. O tom, že s ním má dohodnutý termín primátorka informovala aj
poslancov Mestského zastupiteľstva vo
Svidníku na ich zasadnutí 24. septembra, no presný termín nepovedala. V
uplynulý piatok 1. októbra na sociálnej
sieti zaujal status primátorky, podľa
ktorej mal prísť minister to Svidníka
práve v daný deň, teda 1. októbra. Deň
predtým to vraj mali mesto potvrdiť aj

zo sekretariátu ministra zdravotníctva,
no neskôr vraj oznámili, že minister
nepríde.
My sme sa preto o vzniknutú situáciu zaujímali bližšie a hovorkyňa
Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana
Eliášová zo vysvetlila takto: „Pracovný program pána ministra je veľmi
dynamický vzhľadom na množstvo
dôležitých vecí na riešenie s prihliadnutím aj na fakt, že sa nachádzame
v tretej vlne pandémie ochorenia
COVID-19,“ uviedla Zuzana Eliášová
a potvrdila to, čo platí už od prvého potvrdenia návštevy Svidníka samotným
ministrom Vladimír Lengvarským pred
necelými tromi týždňami v Bardejove.
„Minister zdravotníctva SR nemocnicu vo Svidníku navštívi, avšak v
inom termíne, o ktorom budeme v
predstihu informovať,“ zdôraznila
jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová. (ps)

Oficiálne kladenie vencov len na Dukle a len pre zaočkovaných
Spomienkové oslavy 77. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa hrdinov Dukly sa v stredu 6. októbra uskutočnia v
obmedzenom režime. Oficiálne spoločné kladenie vencov sa
uskutoční len na Dukle a zúčastniť sa tohto pietneho aktu budú
môcť len plne zaočkované osoby.
Prednosta Okresného úradu vo Svidníku Michal Iľkanin nás informoval, že
pietny akt kladenia vencov k Pamätníku Československého armádneho zboru
sa uskutoční v stredu 6. októbra od 9.00 do 9.20 hod. Organizátori osláv 77.
výročia Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie z dôvodu zhoršujúcej sa
pandemickej situácie v okrese Svidník pozvaných hostí informovali, že pietne
akty sa uskutočnia v sprísnenom režime takto: - pietny akt pri Pamätníku čs.
armádneho zboru na Dukle sa bude konať v obmedzenom počte osôb (do
10 vencov, max. 5 osôb za vencom); účasť je možná len pre osoby, ktoré
sú očkované proti ochoreniu COVID-19; ostatné vence môžu byť položené

individuálne v tichom kladení v čase do 8.20 hod. alebo od 10.00 hod. do
11.00 hod.
Pri Soche arm. gen. L. Svobodu v centre Svidníka a pri Pamätníku Sovietskej
armády vo Svidníku je naplánované len tiché individuálne kladenie vencov - k
soche arm. gen. Ludvíka Svobodu vo Svidníku v čase od 9.00 do 11.00 hod. a
v rovnakom čase, teda od 9. do 11. hodiny aj pri Pamätníku Sovietskej armády
vo Svidníku. „Pri všetkých individuálnych kladeniach vencov budú v stanovenom čase k dispozícii príslušníci Čestnej stráže OS,“ skonštatoval
svidnícky okresný prednosta Michal Iľkanin s tým, že z najvyšších štátnych
predstaviteľov mal v piatok 1.
Októbra potvrdenú len účasť ministra obrany SR Jaroslava Naďa. „Čo sa týka
účasti verejnosti, každý má prístup dodržiavajúc stanovené opatrenia
a program. V tomto roku sa toto podujatie bude niesť v o čosi menšom
obmedzenom režime ako minulý rok,“ uzavrel Michal Iľkanin.
(ps)
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Rodák zo Svidníka vytvoril sochu sovietskeho maršala Malinovského
a vrátil sa aj k obalovej tvorbe CD či LP albumov
V tvorbe Slavomíra Gibeja však stále dominujú ženy
Svidnícky rodák, výtvarník a akademický sochár pôsobiaci v
Bratislave i v Prahe Slavomír Gibej je autorom sochy legendárneho sovietskeho maršala R. J. Malinovského. Pred pár dňami
jeho sochu odhalili v Starom Tekove pri Leviciach a my sme náš
rozhovor so Slavomírom Gibejom začali práve touto témou.
„Ako to presne bolo ani neviem.
Všetko má svoju postupnosť. Do
môjho ateliéru prichádza množstvo
ľudí. Medzi nimi sa našli nadšenci,
ktorí sa s myšlienkou zhotovenia
sochy Malinovského zaoberali už
dávnejšie,“ takto Slavomír Gibej
začal svoje rozprávanie k tomu, ako
sa vôbec k práci na soche maršala
Malinovského dostal.
„Boli to ľudia zo Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov,
vojenskí historici, milovníci Ruska,
či rôzni podnikatelia. Problém
realizácie bol vždy v rozpočte a
klasickým spôsobom zhotovenia
sochy to nebolo možné. Musel som
prísť s výrobným konceptom, ktorý
by radikálne znížil cenu sochy na
akceptovateľnú úroveň,“ vysvetlil
svidnícky rodák, ktorý priznal, že
odkedy on skončil školu, technológie

pokročili aj v jeho obore.
Možnosť realizácie sochy objavil v
softvéri zBrush, ktorý sa používa na
tvorbu postáv animovaných filmov,
ako napríklad Shrek, Toy Story, Nemo
a mnoho ďalších… Čas lockdownu
strávil výučbou tohto náročného
softwaru. Desiatky, možno stovky
hodín venoval učeniu sa a zároveň
príprave digitálneho modelu sochy
Malinovského. Bolo to ako naučiť sa
cudzí jazyk. Pracné a náročné modelovanie z hliny nahradilo modelovanie
v počítači.
Ako podklad pre vznik podoby
pritom Slavomír Gibej použil všetky
dostupné fotografie maršala Malinovského. „Náhoda mala za následok
fakt, že som sa stretol so svojím
bývalým spolužiakom, ktorý sa venuje výrobe a úpravám športových
motoriek. Jednoducho ich tlačí na

Rodák zo Svidníka, výtvarník a akademický sochár Slavomír
Gibej je autorom sochy legendárneho sovietskeho maršala
R. J. Malinovského
3D tlačiarni. Spojili sme záujmy,
čoho výsledkom bol vytlačený 3D
model sochy podľa počítačovej
predlohy. Z hotového modelu bolo
pomerne jednoduché zhotoviť
formu a odliatok z kompozitného
materiálu. Povrchová úprava je
imitácia bronzu, ktorá je na nerozoznanie od originál bronzovej
sochy. Socha je 2 metre vysoká,
vo vnútri má oceľovú konštrukciu
a váži do 100 kilogramov,“ opísal
svoje dielo Slavomír Gibej, ktorý
poznámky o možnej kontroverznosti
sochy maršala Malinovského berie
tak, že je to otázka názoru. „Čím menej človek veci rozumie, tým viac
má potrebu sa k nej vyjadriť. Vždy
sa nájde niekto, kto bude hejtovať
akúkoľvek prácu… Nezaoberám
sa tým,“ stručne a jasne odmietol
prípadné polemiky o kontroverznosti
Slavomír Gibej, ktorý je známy hlavne
tak trochu netradičným zvečňovaním

ženských tiel.
Zaujímalo nás preto, aké to bolo
prejsť k soche maršala Malinovského.
„Ono sa to nevylučuje. Robiť jedno alebo druhé je niečo podobné,
niečo podobné, ako keď hudobníka
vie hrať na viacerých nástrojoch a
zároveň si vie v počítači skomponovať celú skladbu. Multiinštrumentalista.
Tvorba kópií - odliatkov ženských
tiel je analógová činnosť, kde
pracujem priamo s človekom a
materiálom. V počítači je to diametrálne odlišné. Neplatia tu fyzikálne zákony, zákony statiky, nič,
čo môže obmedziť. Nesmierne to
skracuje čas,“ zdôraznil akademický
sochár a vzápätí dodal, že vždy je
niečo prvýkrát.
On sám niečo podobné prvýkrát
skúšal ešte v škole ako študent, ale
odvtedy opäť môže povedať, že to
robil prvýkrát. Zadanie preňho bolo
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Rodák zo Svidníka vytvoril sochu sovietskeho maršala Malinovského
a vrátil sa aj k obalovej tvorbe CD či LP albumov
zároveň aj veľkou výzvou.
Popri tom ostáva pri tom, čomu sa
venuje už dlhšie. Pri odliatkoch ženských tiel. „To pokračuje. Odliatky
robím naďalej, a to ma aj najviac
baví. Len moja pohodlnosť mi
neumožňuje byť v permanentnom
pracovnom nasadení, takže objednávky si musím dávkovať.
Aj keď stúpol záujem, ešte neznamená, že sa stanem otrokom
svojej práce. Námaha vynaložená
nad mieru zaručene vedie k negatívnemu výsledku. Najlepšie je na
tom, že to ide akosi samo. Netlačím
na pílu. Sem-tam zverejním na Instagrame nejaké fotky odliatkov a
stačí to,“ usmial sa Slavomír Gibej,
podľa ktorého je ženské telo dokonalé
a z každého pohľadu vyzerá dobre.
„Aj preto s ním rád pracujem. Pár
celebrít poznám. Problém je asi
v tom, že ja ich vôbec nevnímam
ako celebrity. Možno je to tým,
že 15 rokov žijem bez televízie,
takže môžem čerpať iba z osobnej
skúsenosti.
Žiaľ, veľakrát sú to bezduché
a slabé osobnosti zahľadené do
svojho zovňajška. Našťastie to nie
je o celebritách. Práca mi umožnila
spoznať množstvo veľmi zaují-

mavých žien, či to boli modelky,
playmate, miss-ky, herečky, pornoherečky, ale aj priateľky a manželky
politikov, obchodníkov, biznismenov, oligarchov zo Slovenska,
Česka aj okolitých štátov,“ priznal
svidnícky rodák, ktorý momentálne vo
svojom bratislavskom ateliéri finalizuje sochu Františka K. Veselého, tesne
pred dokončením je aj nástenná busta
do Piešťan.
V ateliéri v Prahe má rozrobených
niekoľko odliatkov ženských tiel, takže môže povedať, že sa nenudí.
Mimochodom, Slavomír Gibej sa
vďaka už zosnulému Milanovi Lasicovi vrátil k tvorbe obalového CD
a LP dizajnu, na ktorý pred rokmi
zanevrel. „Keď som sa k tomu opäť
vrátil, môj prvý a náš spoločný 15.
obal (Mojich 80) bol už posledný.
V ostatnom čase vyšlo
niekoľko CD, LP titulov, ktorých som spoluautorom - teda ich
grafickej podoby. Spomeniem napr.. 4CD Milan Lasica - Mojich 80,
3CD Karol Duchoň - 70,
LP Iva Bittová - Čikori,
LP Eva Kostolányiová Poď so mnou, reedícia

Slavomír Gibej sa venuje aj odliatkom ženských tiel...

LP Habera, Dvorský, Gott - Svet
lásku má, reedícia Jaro Filip - Ten
čo hrával s Dežom, 2CD/LP Marika
Gombitová - Zem menom láska,
2DC/LP Vidiek - Najvidiekovatejší a
ďalšie tituly, ktoré sú momentálne
u mňa v príprave.“
Svidnícky rodák teda akoby nabral
druhý dych. V našom rozhovore povedal, že nemá žiadnu métu, za ktorou
sa ženie, aby naplnil vlastné predsavzatia. Skôr naopak. „Prijímam to,
čo život prináša so všetkými plusmi aj mínusmi. Nechávam tomu
voľný priebeh. Nie som ten, čo sa
pokúša meniť svet. Radšej sa zmenám prispôsobujem. Mnohokrát
som sa zúčastnil projektov, ktoré
jednoducho nevyšli. Nevadí. Aj to
je súčasť bežného života. Každý v
miere svojho chápania pracuje pre

seba a pre svoje záujmy. A v miere
svojej nevedomosti na toho, kto vie
a chápe viac.“
Slavomír Gibej tak priznáva, že sa
nemôže sťažovať. Otvorene hovorí,
že nechce, aby jeho život vyzeral
inak ako teraz. „Stále tvrdím - teraz
je to najlepšie tak, ako to je. Mám
dostatok času, o ktorom si sám
rozhodujem.
Nemám povinnosti, nemusím
chodiť do práce, robím iba to, čo mi
napadne a čo považujem za vhodné, takže kľudne sa môže stať, že
v priebehu večera sa rozhodnem a
odídem na niekoľko dní do ateliéru
v Prahe.
Snažím sa žiť život, od ktorého si
vôbec nemusím brať dovolenku.
Bez stresu riešiť iba to, čo mi prináša potešenie a radosť. Výtvarná
tvorba medzi to rozhodne patrí.“
Rodák zo Svidníka vníma svoje rodné mesto i celý región stále úžasne

Tvorba obalového CD a LP dizajnu
a stále sa sem rád vracia. „Je to pre
mňa riviera, kde mám jedinú povinnosť - dobre sa najesť. Mama varí
naozaj fantasticky. Aj teraz v jeseni
som rozhodnutý prísť pozrieť
svojich blízkych, či už je to rodina
alebo kamaráti a známi...“ uzavrel
náš rozhovor výtvarník a akademický
sochár Slavomír Gibej.
(ps)
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Čo sa deje s klziskom, ihriskom a zariadením pre seniorov?
Zastrešenie klziska je v záverečnej fáze verejného obstarávania,
výstavba ihriska s umelým trávnikom pozná víťaza verejného
obstarávania a výstavba zariadenia pre seniorov je nateraz stále
otvorená. Takéto sú najaktuálnejšie informácie o troch veľkých
plánovaných investičných akciách mesta Svidník pre na budúci
rok končiace sa volebné obdobie.
„Verejné obstarávanie, resp. súťaž je vo svojej finálnej fáze. Ukončenie
očakávame v najbližších dňoch a potom budeme môcť zverejniť názov
firmy i cenu diela,“ vyhlásila PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová
na margo projektu zastrešenia klziska, či jeho premeny na zimný štadión.
Predbežne sa celkové náklady pohybujú okolo 1,4 milióna eur. Mimochodom,
zámer mesta Svidník s klziskom nič nebrzdí, dokonca aj Krajská prokuratúra v
Prešove pre naše noviny potvrdila, že v súvislosti s prípravou tohto investičného zámeru mesta Svidník neeviduje žiaden podnet. Dá sa preto skonštatovať,
že to s klziskom jednoducho celé trvá takto dlho...
„V priebehu najbližších dní by malo byť ukončené aj verejné obstarávanie pri diele rekonštrukcia ihriska. Cenu očakávame nižšiu, ako bola
predpokladaná, čomu sa tešíme. V súčasnosti sme v štádiu získania
stavebného povolenia,“ informovala nás PR manažérka mesta Svidník
Kristína Tchirová v súvislosti s rekonštrukciou ihriska pri Základnej škole na
Ulici 8. mája a jeho premenou na multifunkčný športový areál.
Mesto Svidník už navyše zverejnilo poradie troch firiem, ktoré sa prihlásili

Samospráva chce zrekonštruovať niekdajšiu budovu vtedajšej SPŠ
odevnej vo Svidníku na zariadenie pre seniorov. Aktuálne sa vraj pracuje
na podaní žiadosti do Štátneho fondu rozvoja bývania
do verejného obstarávania na rekonštrukciu spomínaného ihriska. Víťazom
sa stala spoločnosť Pozemné staviteľstvo Prešov.
V procese prípravy tohto investičného zámeru však na nezrovnalosti narazil prokurátor. „Na základe podnetu obyvateľa mesta Svidník vo vyššie
uvedenej veci bol prokurátorom Okresnej prokuratúry Svidník 6.7.2021
obci Nižný Orlík ako stavebnému úradu podaný protest prokurátora proti
stavebnému povoleniu obce Nižný Orlík, ktorým obec Nižný Orlík ako
stavebný úrad povolila stavbu „Modernizácia ihriska pri III. Základnej
škole Svidník,“ stavebníka, teda mesta Svidník,“ informoval nás hovorca
Krajskej prokuratúry v Prešove Marián Spišák.
Obec Nižný Orlík ako stavebný úrad na základe vyššie označeného protestu
prokurátora svoje rozhodnutie podľa Mariána Spišáka zrušila. Celý proces sa
tak musel rozbehnúť nanovo. O aké pochybenia presne išlo, hovorca Krajskej
prokuratúry v Prešove nešpecifikoval, no podľa našich informácií spočívali v
tom, že do stavebného konania neboli prizvaní vlastníci bytov v panelákoch
v tesnom susedstve s ihriskom...
V súvislosti so zámerom mesta Svidník zrekonštruovať niekdajšiu budovu
vtedajšej SPŠ odevnej vo Svidníku na zariadenie pre seniorov, samospráva
podľa slov PR manažérky mesta Svidník Kristíny Tchirovej pracuje na podaní
žiadosti do Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sa podávajú od 15.1. do
31.8. znamená to, že podať žiadosť o financovanie zo spomínaného štátneho
fondu ešte v tomto roku Svidník nestihol. Žiadosť sa mesto chystá podať po 15.
januári budúceho roka. „Zároveň pripravujeme proces verejného obstarávania a získania stavebného povolenia,“ vysvetlila Kristína Tchirová.
O ďalších projektoch mesta Svidník, podaných, úspešných i neúspešných
diskutovali aj svidnícki mestskí poslanci na svojom ostatnom zasadnutí v piatok
24. Septembra a my o nich píšeme v samostatnom príspevku.
(ps)

Turistické Infocentrum v auguste zarobilo niečo cez 1 700 eur
Turistické informačné centrum Svidník funguje od 2. augusta,
čiže už dva mesiace a poskytuje návštevníkom, ale aj obyvateľom
mesta Svidník obšírne informácie z oblasti cestovného ruchu.
„Čo nás teší, stretli sme sa výlučne s pozitívnymi ohlasmi. Zamestnankyne TIC denne pracujú na aktualizácií a získavaní informácií o zaujímavostiach, pamätihodnostiach, kultúrnych a športových podujatiach, či
o možnostiach stravovania a ubytovania v meste
a jeho okolí. Okrem toho TIC Svidník podporuje
regionálnych a miestnych výrobcov, remeselníkov
i autorov s cieľom budovania dobrého mena regiónu, zachovávania jeho tradícií a hodnôt. Patria sem
knihy, CD nosiče aj remeselná výroba,“ skonštatovala
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, ktorá
zhrnula aj návštevnosť Turistického informačného centra. „Zaznamenali sme najvyššiu návštevnosť slovenských turistov a medzi cudzincami dominovali
Česi, Poliaci, ale aj turisti zo Spojeného kráľovstva.
Celkovo za fungovanie TIC Svidník navštívilo našu kanceláriu viac ako
700 ľudí a najviac sa zaujímali o vojenské pamiatky, drevené chrámy a
turistiku. Obrat za mesiac august bol v TIC Svidník 1 738,63 €,“ informovala
Kristína Tchirová.
V TIC Svidník sú jedinečné predmety, ktoré nenájde turista inde a to napríklad
svidnícke omaľovánky, kartičková vedomostná hra o Svidníku, predmety so

svidníckou ľudovou vzorkou, plyšové hračky od Faustíniek, moderné pohľadnice
s fotografiami od domáceho autora, Cyklomapa Svidníka a okolia, podložky
pod poháre so svidníckymi motívmi a jedinečný audiovizuálny kútik, v ktorom
si môže návštevník sám pozrieť 14 rôznych dokumentov.
Mimochodom, zriadenie Turistického informačného centra všetci privítali.
Poslankyňa Katarína Siváková viackrát uviedla, že hoci aj v minulosti mali infocentrá vo Svidníku vysokú úroveň, vyzdvihla, že dnes ho konečne prevádzkuje
samotné mesto. Poslanec Ján Vook na jednej strane
takisto privítal zriadenie mestského infocentra, no na
druhej strane ho navrhoval umiestniť do Domu kultúry.
Aj na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
vo Svidníku sa pritom Ján Vook zaujímal o to, či kontajnerová stavba Turistického informačného centra už
bola skolaudovaná. Pýtal sa na to dvakrát, no odpoveď
nedostal. Dozvedel sa akurát to, čo už verejnosť vie.
Hlavným dodávateľom stavby bola spoločnosť Rikostav,
ktorej mesto za kontajnerovú či modulovú stavbu zaplatilo 30 615 eur.
Primátorka Marcela Ivančová navyše na ostatnom zasadnutí svidníckeho mestského parlamentu po otázkach poslanca Jána Vooka uviedla, že zemné práce
stáli 1 400 eur, pričom ich zrealizoval Sociálny podnik mesta Svidník a chodník
zo zámkovej dlažby za 600 eur urobila spoločnosť JUMI STAV. Ďalšie financie
si, samozrejme, vyžiadalo zariadenie a vybavenie infocentra a zakúpenie prezentačných a informačných materiálov a predmetov.
(ps)
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Projekt vodozádržných opatrení na sídlisku UTRA neprešiel, ale...
Bližšie podrobnosti o mestom podaných projektoch sa svidnícki
mestskí poslanci na ostatnom zasadnutí v piatok 24. septembra dozvedeli po tom, čo prešiel pozmeňujúci návrh poslanca
Kamila Beňka. Ten navrhol, aby bola do programu zasadnutia
zaradená informatívna správa o realizovaných projektoch mesta
Svidník.
„Ľudia sa ma pýtajú v akom stave sú projekty a ja neviem odpovedať,
pretože nemáme žiadne informácie,“ odôvodnil svoj návrh Kamil Beňko a
uspel. Jeho návrh získal deväť hlasov, vrátane hlasu samotného predkladateľa
a traja poslanci sa hlasovania zdržali - Vladimír Kaliňák, Michal Goriščák a
Jozef Popernik.
Projektová manažérka Referátu regionálneho rozvoja Mestského úradu vo
Svidníku Katarína Šofranková tak poslancov informovala o viacerých menších
projektoch, ktoré boli mestu schválené, o tých, ktoré hovoria o financovaní
pracovných miest cez úrad práce či priamo cez ministerstvo práce, ale aj o
tých, na ktorých vyhodnotenie sa ešte stále čaká.
Katarína Šofranková spomenula aj projekty, ktoré mestu, žiaľ, neprešli. Je
medzi nimi napríklad projekt výstavby komunitného centra na Festivalovej ulici
či projekt vodozádržných opatrení na sídlisku UTRA pri knižnici.
Práve na vodozádržné opatrenia na spomínanom sídlisku sa viackrát pýtala
poslankyňa Katarína Siváková, ktorá teraz povedala, že ju mrzí neschválenie projektu. „Tešila som sa podaniu tohto projektu, pretože by naozaj
priniesol skrášlenie celého priestranstva na sídlisku UTRA. Chceme
povedať, že ma neschválenie projektu mrzí, pretože napríklad susedný,
hoci, samozrejme, o čosi väčší Bardejov má schválené dva podobné
projekty,“ poznamenala poslankyňa Katarína Siváková.
„Mrzí to aj nás, pretože bol to naozaj veľmi dobre pripravený projekt,
ale mali by sme tam veľa neoprávnených výdavkov. Možno by sme to
však mohli urobiť z vlastných financií na budúci rok, lebo ten projekt
je veľmi dobre pripravený a keď nebude iná vhodná výzva, tak by sme
to možno mohli skúsiť. Neschválenie aj mňa veľmi mrzí, ale taký je už
život projektový,“ reagovala primátorka Marcela Ivančová a poslankyňa

Katarína Siváková primátorkou prezentovaný názor podporila. „Myslím si,
že by možno bolo fakt správne porozmýšľať, aby ten projekt predsa len
dostal reálne kontúry, lebo centrum mesta máme pekne upravené a aj
tie naše sídliska, nielen UTRA, ale napríklad aj tzv. „generálka“ by si tiež
zaslúžili väčšiu pozornosť,“ podotkla Katarína Siváková.
„Áno, som za. Bude to však chcieť takú širšiu dohodu aj s majiteľmi tých
budov na sídlisku UTRA, viac rokovaní a stretnutí, aby možno aj farba
fasád jednotlivých budov bola jednotná,“ dodala primátorka.
Zdá sa teda, že hoci projekt vodozádržných opatrení na sídlisku UTRA neprešiel a nezískal financovanie, nie je zavrhnutý. Pripomeňme, že jeho pointou
malo byť odvedenie dažďovej vody z priestranstva pri knižnici a vybudovanie
nových chodníkov, nových prvkov zelene a drobnej architektúry tak, aby celé
priestranstvo získalo viac možností na oddych a relax.
(ps)
Poslankyňu Katarínu Sivákovú mrzí neschválenie
projektu vodozadržných opatrení, ktorý by priniesol
skrášlenie sídliska UTRA

Projektová manažérka Referátu regionálneho rozvoja Mestského
úradu vo Svidníku Katarína Šofranková poslancov informovala o
viacerých projektoch

Zdieľané bicykle sa ujali
Zdieľané bicykle sú pomerne obľúbeným
prostriedkom vo viacerých mestách na
Slovensku a aj svidnícka samospráva bola
zvedavá, ako sa uchytia vo Svidníku.
„V priemere máme mesačne skoro 1 000 jázd,
čo predstavuje 100 jedinečných účtov mesačne.
Tešíme sa tomuto využívaniu a považujeme
projekt za úspešný,“ vyhlásila PR manažérka
mesta Svidník Kristína Tchirová.
Nedávno bol aj týždeň mobility, kedy spoločnosť

Antik ponúkla užívanie zdieľaných bicyklov
na 5 hodín denne zadarmo. Aj táto aktivita
bola podľa Kristíny Tchirovej úspešná.
„Denne sme videli po meste Svidník jazdiť
zvýšený počet najmä mladých ľudí, čo je
super vzhľadom na motorizovanú dobu a
zrýchlené tempo života.“
Pripomeňme, že celkovo sa Antik bike začali
užívať v meste Svidník od 8. júna tohto roku
a mesto ich chce v uliciach ponechať čo najdlhšie. Samozrejme, keď to počasie dovolí, v
uliciach bi bicykle mali byť ľuďom k dispozícii
ešte aj počas októbra.
(ps)
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Výstavbu rýchlostnej cesty R4 chcú urýchliť memorandom
Podpísali ho samosprávy, kraj, aj aktivisti
Na dôležitosť rýchlostnej cesty R4 upozornil Prešovský samosprávny kraj, aktivisti, dotknuté obce i mestá, ale i predstavitelia
susedných krajín Poľska a Maďarska na medzinárodnej konferencii. Svoj postoj deklarovali podpísaním memoranda.
Význam a potreba urýchlenej výstavby rýchlostnej cesty R4 - to bola hlavná
téma medzinárodnej konferencie na Úrade Prešovského samosprávneho kraja
(PSK), ktorá sa konala v pondelok 27. septembra. Hlavným organizátorom
bolo OZ Náš Prešov v spolupráci s krajskou samosprávou.
„Ďakujem všetkým, že prijali pozvanie na toto stretnutie, kde sme jasným
deklaratívnym spôsobom dali najavo, že rýchlostná cesta R4 je kľúčová a
významná dopravná tepna nielen pre rozvoj Prešovského samosprávneho kraja, ale pre rozvoj celého východu. Som rád, že sme mohli vytvoriť
zázemie pre všetkých, ktorých sa táto problematika bytostne dotýka obce a mestá v našom kraji, aktivistov, ale aj predstaviteľov susedných
krajín - Poľska a Maďarska,“ povedal predseda PSK Milan Majerský.
Výstupom stretnutia bolo podpísanie Memoranda o partnerstve a spolupráci k potrebe urýchlenej dostavby rýchlostnej cesty R4 a jej dôležitosti pre
rozvoj Prešovského kraja. Signatárom memoranda bol predseda PSK Milan
Majerský a predseda OZ Náš Prešov René Polačok, ku ktorým sa pripojili
aj starostovia a primátori dotknutých samospráv, ako Svidník, Giraltovce,
Kapušany či Nižný Komárnik.

Medzinárodná dopravná tepna Via Carpatia, ktorého súčasťou je aj
úsek R4, prepája sever s juhom Európy. U nás po nej volajú predovšetkým samosprávy dotknuté vysokou frekvenciou tranzitnej dopravy.
Už niekoľkokrát na to upozorňovali blokáciou dopravy...

„Verím, že aj prijatím memoranda konečne pohneme kompetentné
orgány v tejto republike k výstavbe rýchlostnej cesty R4 Prešov - Vyšný Komárnik, pretože Via Carpatia bez R4 stratí zmysel, pre ktorý bola
zrodená," uviedol predseda OZ Náš Prešov René Polačok.
Prítomní sa zhodli na tom, že vybudovanie rýchlostnej cesty R4 je nesmierne
dôležité nielen pre Slovensko a Prešovský kraj, ale aj pre susedné krajiny
ako Poľsko a Maďarsko, keďže úsek R4 je súčasťou medzinárodného koridoru Via Carpatia. Čo potvrdili aj zástupcovia Poľska a Maďarska priamo
na konferencii.

„Iniciatíva Maďarov a Poliakov nám v úvodzovkách dýcha na krk, núti
nás akcelerovať v príprave a realizácii výstavby rýchlostnej cesty R4 aj
tu na Slovensku. Som rád, že na dnešnom stretnutí boli prítomní okrem
ministerstva dopravy aj zástupcovia maďarskej a poľskej strany. Dobrá
práca Poliakov a Maďarov nám môže byť len inšpiráciou a ja by som bol
veľmi rád, ak by táto vláda napĺňala prísľuby, ktoré nám dala, reálnymi
projektami na vybudovanie rýchlostnej cesty R4. Na konci každej jednej snahy, ktorú vykonávame, sú totiž ľudia, ktorí žijú v meste či obci
tohto regiónu a títo ľudia si zaslúžia lepšiu kvalitu života,“ skonštatoval
Majerský.
Maďarská strana má dať do prevádzky svoju trasu už na jeseň tohto roka,
Poľsko tak má urobiť v roku 2026. Kedy bude hotová na Slovensku, zatiaľ nie
je jasné. „Rýchlostnú cestu R4 budeme musieť financovať cez Verejné
súkromné partnerstvo, toto je cesta.
Takže ministerstvo dopravy na základe tohto pripraví projektový zámer
a predloží ho s analýzou ministerstvu financií. Aby ste to mohli predložiť
na financovanie, musíme mať územné rozhodnutie. Na ministerstve dopravy urobíme všetko, aby sme všetky tieto úseky na ceste R4 dotiahli do
fázy územného rozhodnutia,“ vysvetlil štátny tajomník Ministerstva dopravy
a výstavby (MDV) SR Jaroslav Kmeť.
Medzinárodná dopravná tepna Via Carpatia, ktorého súčasťou je aj úsek R4,
prepája sever s juhom Európy. U nás po nej volajú predovšetkým samosprávy
dotknuté vysokou frekvenciou tranzitnej dopravy.
Lea Heilová, Oddelenie komunikácie a propagácie

Kopol slečnu do kolena Nepomohla ani zmena
telefónneho čísla

Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v
Stropkove vedie trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví,
z ktorého na základe dôkaznej situácie vzniesol obvinenie 22
ročnému mužovi z obce Kružlová.

Začiatkom júla tohto roku vo večerných hodinách pred jedným z rodinných
domov fyzicky napadol 16 ročnú slečnu. Kopol ju do kolena a to tak, že jej
spôsobil zranenie, ktoré si vyžiadalo dobu liečenia 5-6 týždňov.
Mužovi bolo vznesené obvinenie z uvedeného trestného činu. Či takéto
konanie malo zmysel, necháme na zvážení mladému mužovi, hrozí mu trest
odňatia slobody na šesť mesiacov až na 2 roky.
(krpz)

Vo veci trestného činu nebezpečné prenasledovanie je vedené trestné stíhanie na obvodnom oddelení vo Svidníku. 47 ročný Svidníčan prostredníctvom
správ a internetovej komunikácie z rôznych telefónnych čísel opakovane
kontaktoval 42 ročnú ženu i jej 70 ročnú mamu.
Atakovaná žena si zmenila telefónne číslo, no ani to nepomohlo! Muž jej
začal na adresu jej pracoviska posielať balíky. Neodbytný muž bol obvinený
z trestného činu nebezpečného prenasledovania, stíhaný je na slobode, no
hrozí mu ročný trest odňatia slobody.
(krpz)
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Na druhý pokus predaj pozemku na Karpatskej ulici
vo svidníckom mestskom parlamente neprešiel
Odpredaj pozemku na Karpatskej ulici za Bytovým družstvom,
s ktorým súvisí výrub stromov v réžii Technických služieb mesta
Svidník a ktorý napadla skupina poslancov, má svoje pokračovanie. Mestské zastupiteľstvo sa ním zaoberalo na svojom
zasadnutí v piatok 24. septembra.
Pripomeňme, že spoločnosť COMPANY EaV, s.r.o. o odkúpenie pozemkov parc. KN C 1180/491 a KN
C 1180/492 vrátane budovy bez
súpisného čísla postavenej na pozemku z dôvodu, že má prevádzku
v priľahlej budove, ktorú odkúpila od
mesta v roku 2017 a potrebuje rozšíriť
svoju prevádzku a týmto zamestnať
minimálne ďalších 15 zamestnancov
požiadala ešte 15. februára tohto
roku.
Mestské zastupiteľstvo následne 30.
marca tohto roku schválilo predmetný
odpredaj, ale v procese zápisu plánu
na katastrálnom úrade bolo zistené,
že pre chyby geodeta nie je možný
zápis s vecnoprávnymi účinkami. Z
uvedeného dôvodu žiadateľ predložil nový, overený geometrický plán,
ktorý nekorešponduje s uznesením
mestského zastupiteľstva.
Mesto preto poslaneckému zboru
na septembrovom zasadnutí navrhlo
schváliť zmenu pôvodného uznesenia
a odpredaj pozemku o výmere 491 m2
za cenu 30,00 eur za meter štvorcový
a budovu bývalého sklenárstva za
cenu 11 600 eur.
Poslanec Mestského zastupiteľstva
Ján Vook sa vrátil k už spomínanému výrubu stromov. V rozhodnutí o
výrube sa podľa Jána Vooka píše, že
„vychádzajúc z kúpnej zmluvy, no
a dnes tu aj pán hlavný kontrolór
skonštatoval, že geometrický plán,
ktorý nie je hotový, je potrebný k
vyhotoveniu kúpnej zmluvy. Z toho

je jasné, že žiadna kúpna zmluva
nie je a že to, čo sa písalo v rozhodnutí o výrube stromov, nesedí,
keďže dnes máme schváliť nové
uznesenie, aby korešpondovalo
s geometrickým plánom,“ vyhlásil
Ján Vook, ktorý čerpal aj informáciami zo spisu vedeného políciou
pri vyšetrovaní výrubu stromov na
predmetnom pozemku.
V ňom je totiž podľa Jána Vooka
uvedené, že je uzatvorená kúpna
zmluva, čo však nie je pravda. Primátorka Marcela Ivančová tvrdenia
poslanca Jána Vooka odmietla a
tvrdila, že kúpna zmluva existuje.
„Keď existuje, tak prečo sme ju nemali? Prečo ju nemáme? Keď som
hovoril, že tam je problém, mnohí
poslanci tomu neverili, no teraz
asi veria. Kto z vás videl projekt
alebo štúdiu? Nikto! Jednoznačne
nebola preukázaná kolízia stromov
s výstavbou, takže osobitný zreteľ
tu nemal byť. Nemáme štúdiu,
nemáme nič!
Okresný úrad vo Svidníku dal
čierne na bielom, že nebola preukázaná kolízia s výstavbou, a my sme
to schvaľovali osobitným zreteľom
a primátorka povie, to ste schválili
vy, poslanci, vy dvanásti poslanci
ste to schválili, veď napokon takýto postoj primátorka použila už
aj dnes pri inej téme a použije to
znovu,“ rázne tvrdil Ján Vook, ktorý
sa aj pýtal, prečo by daný pozemok
nemohlo mesto rozpredať ľuďom

napríklad na to, aby si tam postavili
garáže. „Pouvažujme, či by sme
nezrušili to uznesenie o predaji
pozemku,“ poznamenal Ján Vook a
primátorka Marcela Ivančová len zopakovala, že ide o opravu uznesenia
chybou geodeta.
Vráťme sa však k diskusii o tom, či
zmluva o predaji pozemku existuje
alebo nie.
Zjednodušene povedané, zmena
uznesenia, ktoré mali svidnícki mestskí poslanci na zasadnutí v piatok 24.
septembra schváliť, bola potrebná
k tomu, aby zmluva spĺňala všetky
náležitosti a aby mohol byť urobený
vklad do katastra a následne prevod
vlastníckeho práva z mesta Svidník
na v úvode spomínanú spoločnosť.
Mesto pritom v spise a napokon
aj primátorka priamo na zasadnutí
tvrdila, že zmluva existuje.
Hlavný kontrolór mesta Svidník
Tomáš Majda a rovnako aj vedúci
Odboru financií Mestského úradu
vo Svidníku Nikolaj Vlčinov však potvrdila, že zmluva nie je. „K zmluve
musia byť všetky náležitosti a keď

nie sú, nemôže byť urobený ani
vklad do katastra, lebo zmluva nie
je platná,“ vyhlásil hlavný kontrolór
mesta Svidník Tomáš Majda a Nikolaj
Vlčinov dodal: „Zmluva je hotová,
ale nie je podpísaná.“
V praxi to znamená, že celý výrub
stromov môže nabrať znovu úplne iné
kontúry. Podľa poslanca Jána Vooka
sa tým kompetentné úrady a inštitúcie
istotne ešte budú zaoberať, pretože
policajný vyšetrovateľ práve z dôvodu
tvrdenia mesta, že všetko je zahrnuté
v zmluve, nevidel dôvod na riešenie
poslaneckého podnetu.
Dnes je jasné, že zmluva síce vyhotovená je, no nie je podpísaná a
teda neplatí.
Ján Vook na zasadnutí mestského
parlamentu preto navrhol zrušiť uznesenie zastupiteľstva z marca tohto
roku o odpredaji pozemku, lebo sa
vlastne nenaplnilo.
Za jeho návrh však hlasovalo 5 poslancov - Vladimír Kaliňák, Katarína
Siváková, Ján Vook, Vladimír Žak a
Martin Ždiňak a zdržalo sa 6 poslancov - Kamil Beňko, Michal Goriščák,

Ján Vook na zasadnutí mestského
parlamentu preto navrhol zrušiť uznesenie zastupiteľstva z marca tohto roku
o odpredaji pozemku, lebo sa vlastne
nenaplnilo...

Zmenu uznesenia poslanecký zbor neschválil, keďže na schválenie z
dôvodu hodného osobitného zreteľa bolo potrebných 9 hlasov poslancov, teda trojpätinová väčšina všetkých poslancov, ktorých je 15...

Ján Hirčko, Adrián Labun, Matúš
Majda a Jozef Popernik.
Pri následnom hlasovaní o mestom navrhovanej zmene uznesenia,
ktorým by sa vlastne potvrdil predaj
pozemku, hlasovalo za 8 poslancov
- Vladimír Kaliňák, Michal Goriščák,
Vladimír Žak, Ján Hirčko, Matúš
Majda, Jozef Popernik, Kamil Beňko a Martin Ždiňak, dvaja poslanci
- Adrián Labun a Katarína Siváková
sa hlasovania zdržali a Ján Vook bol
hlasovacím zariadením vykázaný ako
neprítomný v rokovacej miestnosti.
Znamená to však, že zmenu uznesenia poslanecký zbor neschválil, keďže
na schválenie z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bolo potrebných
9 hlasov poslancov, teda trojpätinová
väčšina všetkých poslancov, ktorých
je 15.
(ps)
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V Podduklianskej knižnici menia takmer 50-ročné regály
Aj päťdesiatročné regály pôjdu do zabudnutia. Knihy z nich
si už ľudia nevyberú. Modernizácia Podduklianskej knižnice vo
Svidníku však prináša aj obetu. Knihovníci sa musia poriadne
zapotiť a čitatelia musia presne vedieť, čo aktuálne z knižnice
chcú.
Do priestorov Podduklianskej knižnice teraz čitatelia zájsť nemôžu. Všetko
vybavia cez akési výdajné okienko, ktoré knižnica zriadila vo svojom vestibule.
„Dá sa to tak povedať. My chodíme čitateľovi pre knihy. On len odovzdá
knihy, keď vie konkrétnu knihu, my ju dokážeme pohľadať a doniesť
čitateľovi,“ ozrejmila knihovníčka Svetlana Hajduková.
Bežní návštevníci knižnice si doteraz regály možno ani nevšímali. Pravdou
je, že doslúžili, hoci toho zvládli veľa. „Pri silnejšej búrke nám na jednom

namokol múr a prakticky voda podmyla regál,“ opísal ten najhorší stav
riaditeľ Podduklianskej knižnice vo Svidníku Kamil Beňko a pokračoval.
„Samozrejme, sú to regály z roku 1976, aj staršie poniektoré. Je na tom
poznať určitý zub času, aj neestetickosť.“
Nielen staré, či zničené, ale aj z rôznych materiálov. Regály teraz vďaka
finančnej dotácii z Fondu na podporu umenia dostanú novú a jednotnú podobu.
„Povieme si na rovinu, že kedysi bol kvalitný, poctivý materiál, čo už v
dnešnej dobe je veľmi ťažké zohnať takéto materiály.“

Riaditeľ knižnice Kamil Beňko
Regále z roku 1976, ale aj staršie, doslúžili.
Nahradia ich nové. Do priestorov Podduklianskej Vám sa podarilo? „Nám sa podarilo, samozrejme, máme
knižnice teraz čitatelia zájsť nemôžu. Knihu si zhotoviteľa, ktorý nám pripravuje určité regály v našom
môžu požičať cez výdajné okienko
typizovanom priestore.“
Všetko ostatné si však vo svidníckej knižnici robia sami. Aj
hygienický náter stien. Aj na ne potom pôjdu nové regály s
novým dizajnom i modernými prvkami. „Pri každom regáli
budú na bočnej strane elektronické štítky, ktoré budú
priamo ukazovať, aký popisný termín máme v danom
regáli,“ vysvetlil novinky Kamil Beňko, podľa ktorého musia
regál za regálom samotní zamestnanci knižnice presunúť
a knihy preložiť na nové regály, ktoré osadí a nainštaluje
dodávateľská svidnícka firma. „Je to takto najlepšie, lebo
len my vieme, ako a kde sa tie knihy ukladajú a proste tá
kniha má mať svoje miesto,“ dodal riaditeľ Podduklianskej
knižnice Kamil Beňko.
Aj preto je najlepšie, že si všetko robia sami. A vedzte, že
to dá zabrať. Svidnícka Podduklianska knižnica má aktuálne
bez pár kusov 100-tisíc kníh. Celé premena časti interiéru
knižnice má byť hotová do konca tohto roka, no a v druhej
etape plánujú aj výmenu regálov v detskej časti knižnice.
(ps)

Okres Svidník je od pondelka 4. októbra v bordovej farbe
Od pondelka 4. októbra sa sťažil život ľuďom v piatich východoslovenských okresoch, vrátane okresu Svidník. Od tohto
termínu je aj náš okres v druhom stupni ohrozenia, teda v
bordovej fáze.
Na celom Slovensku je v rovnakej farbe dokopy 13 okresov. Červených je
39 okresov a oranžových 27. V stupni monitoringu, teda v zelenej farbe,
nie je ani jeden okres. Jedlo cez okienko alebo na terase V druhom stupni
ohrozenia, ktorý zodpovedá bordovej farbe, bude z východu päť okresov, a
to Bardejov, Košice I.-IV., Košice okolie, Stará Ľubovňa a Svidník. V druhom
stupni ohrozenia, teda v bordovej farbe, je povinný respirátor v interiéri a
rúško v exteriéri (s výnimkami) a pri vzdialenosti do dvoch metrov. V režime
OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covidu) sú úplne zakázané svadby,
kúpele alebo fitness.
Reštaurácie v režime OTP majú povolený už len okienkový výdaj stravy a
terasy. Otvorené reštaurácie so sedením v interiéri môžu byť len v režime
plne zaočkovaných. V obchodoch v režime Základ, kde vpúšťajú všetkých bez
rozdielu, musia byť vyhradené hodiny pre verejnosť. Pre hromadné podujatia
platí v režime OTP maximálne 25 percent kapacity.

Pokiaľ nie je určená kapacita, maximálne 50 osôb. Školy pokračujú v prezenčnom vyučovaní podľa školského semaforu.
(ps)
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Kniha roka PSK 2020: Uspeli aj knižné tituly z nášho regiónu
Štvrtý ročník literárnej súťaže o najlepšie knižné tituly Prešovského samosprávneho kraja je už minulosťou. Mená víťazov
organizátori vyhlásili počas festivalu Prešov číta rád.
Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove vyhlásili 4. ročník Knihy roka PSK 2020 už v marci počas
Týždňa slovenských knižníc. Slávnostné odovzdávanie cien za účasti predstaviteľov Prešovského samosprávneho kraja a krajskej knižnice sa odohralo
v stredu 22. septembra 2021 v popoludňajších hodinách v priestoroch Centra
regionálnych dokumentov na Hlavnej 139 v Prešove.
Zapojilo sa štyridsať regionálnych kníh
Knihu roka PSK 2021, rovnako ako celú spoločnosť, poznačila situácia
spojená s pandémiou, čo sa odrazilo aj na počte nominovaných titulov: „Do
súťaže sme prijali 40 nominácii, z toho 16 titulov z beletrie a 24 z náučnej
literatúry,“ informovala Anna Zboranová z Metodického oddelenia knižnice.
Podľa jej slov ide len o mierny pokles oproti predchádzajúcemu ročníku.
Knižnica sa v tomto roku rozhodla prejsť aj na plne elektronické hlasovanie, aby mohla verejnosť odovzdať svoj hlas len raz a bez obáv zo šírenia
ochorenia priamo cez svoj mobil, počítač
alebo tablet.
Slovo dostali odborníci
Novinkou 4. ročníka bolo pôsobenie poroty.
„Našou úlohou bolo vybrať najlepšie
knihy v jednotlivých kategóriách pričom
sme prihliadali na ich obsahovú, literárnu,
výtvarnú a grafickú stránku titulov, ako aj
úroveň ich polygrafického spracovania,“
vysvetlila Iveta Hurná členka poroty v kategórii Krásna literatúra, literatúra pre deti a
mládež. Spolu s ňou o víťazoch rozhodovali aj
Zuzana Stanislavová z Pedagogickej fakulty
a Ján Gavura z Filozofickej fakulty Prešovskej
univerzity. Ocenenie z rúk porotcov si za prvé
miesto v stredu prevzal Popradčan Rastislav
Puchala za svoj historický román Archa

zmluvy. Druhé miesto obsadila dvojica Peter Mišák a Peter Vrlík za Povesti
a príbehy karpatských Rusínov a trojicu víťazov uzatvára zborník poézie
Ľubovnianskeho literárneho klubu - Prezliekanie do nového svet(r)a.
Trojčlenná porota v zložení Peter Švorc, Nadežda Jurčišinová a Elena Vranovská sa zhodla, že najlepšou knihou kraja v kategórii Vedecká literatúra je
Libenow, Liblaw, Lubowla. Alt Lublau, Ólubló... Stará Ľubovňa, monografia
mesta od kolektívu autorov. Druhé miesto obsadila monografia Liptovská
Teplička taktiež od kolektívu autorov.
Odborná porota udelila tento rok dve tretie miesta, menovite publikáciám Dejiny zdravotníctva v Prešove v medzivojnovom období od Petra Kovaľa a
Ars vivendi alebo umenie žiť medzi Sokratom a Foucaultom Vladislava Suváka.
V kategórii Populárno-vedecká literatúra odborná porota prvé miesto udelila
titulu Rusynski narodni spivanki autora Jána Kaliňáka.
Druhé miesto obsadila kniha Hovoria o nich pramene: Besedy o dejinách
stredovekého Bardejova od spisovateľa Petra Harčara a tretie miesto si odniesla Marta Szattlerová a jej titul Stropkovská čítanka.
Hlas ľudu
Do verejného hlasovania sa zapojilo 660 hlasujúcich. Ich hlasy rozhodli,
že Cenu verejnosti získala v kategórii
Beletria zbierka duchovných básni
pre deti Напю ся водічкы (Napju s’a
vodičkŷ) autorky Ľudmily Šandalovej, a
to s počtom 129 hlasov. V kategórii Odborná literatúra si prvé miesto napokon
odniesla publikácia etnografa Ivana Čižmára Ľudový kroj Rusínov vo fotografii s
počtom hlasov 114.
Z nominovaných kníh Krajská knižnica
P. O. Hviezdoslava v Prešove pripraví
putovnú výstavu, ktorá postupne navštívi
všetky regionálne knižnice v pôsobnosti
Prešovského samosprávneho kraja.
Michaela Demková,
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava

Cestu medzi Rakovčíkom a Šarišským Štiavnikom na tri týždne uzavreli
Rekonštrukcia cesty medzi Rakovčíkom a Šarišským Štiavnikom sa v uplynulý pondelok 4. októbra začala. Očakávaná oprava
cesty v lokalite Šarišský Štiavnik zahŕňa veľkoplošné vysprávky,
čiže stavebné úpravy a sanáciu kritického úseku, zabezpečí
zjazdnosť a bezpečnosť dopravy do času definitívnych úprav na
ceste I/21 v úseku Šarišský Štiavnik (horizont) - Rakovčík.
Informoval nás o tom hovorca Slovenskej správy ciest v Bratislave Martin Guzi
s tým, že oprava si v čase od nedele 3. októbra 22:00 do nedele 24.
októbra 22:00 hod. vyžiada úplnú uzáveru úseku.
Obchádzková trasa, ktorú vyznačil zhotoviteľ stavby 3.10.2021 o 22:00:
- tranzitná doprava Vyšný Komárnik - Košice, Prešov bude vedená po
cestách: I/21 Vyšný Komárnik - obchvat Svidníka R4 - križovatka ciest I/21 a I/15 Stročín - I/15 Stropkov - I/18 Vranov
nad Topľou - I/79 Hriadky - I/79 Bidovce - D1 Košice - Prešov
- tranzitná doprava Prešov - Vyšný Komárnik bude vedená
po cestách:
križovatka ciest I/18 a I/68 (ul. Obrancov mieru) - D1 Prešov Košice - I/79 Bidovce - I/79 Hriadky - I/18 Vranov nad Topľou
- I/15 Stropkov - križovatka ciest I/15 a I/21 Stročín - obchvat
Svidníka R4 - I/21 Vyšný Komárnik
- v prípade vytvárania kongescií na danej trase bude cestná premávka operatívne riadená príslušníkmi PZ.
Od rekonštrukcie na ceste I/21 v úseku Šarišský Štiavnik (horizont) - Rakovčík
v roku 2015 došlo pre výrazné zvýšenie nárastu intenzity dopravy k zmenám v
území, ktoré sa prejavili na povrchu vozovky. „Viedlo to k zhoršeniu stabilitných pomerov horninového prostredia, nadmernej deformácii základovej
pôdy, k zmene hydrologických (odtokových) a hydrogeologických pomerov (zmeny režimu podzemných vôd). Ide o charakteristické vlastnosti

flyšu,“ skonštatoval hovorca Slovenskej správy ciest Martin Guzi.
Pripomeňme, že najvypuklejšia situácia v úseku cesty medzi Rakovčíkom a
Šarišským Štiavnikom bola začiatkom tohto roka, po zime. Obrovské krátery
denno-denne kolovali sociálnymi sieťami, kritiky nebolo konca.
Svidnícka mestská poslankyňa Katarína Siváková spolu s aktivistom Michalom Lažom stav cesty kritizovali tiež. Katarína Siváková oslovila napríklad aj
štátneho tajomníka Ministerstva dopravy Jaroslava Kmeťa a o kritickej situácii
bol informovaný aj samotný minister dopravy Andrej Doležal.
Pod tlakom kritiky verejnosti štát začal konať, zasadol Krízový štáb okresu
Svidník a hneď na druhý deň po tom, čo Michal Lažo, Katarína Siváková a
ďalší boli odhodlaní obrovské krátery na ceste zaplátať aj na vlastne náklady,
hoci provizórne, sa motoristi dočkali. Slovenská správa ciest dala obrovské
diery provizórne zaasfaltovať. Samozrejme, išlo o dočasné riešenie.
„Pre zložité inžinierskogeologické a hydrogeologické
podmienky daného územia prichádza do úvahy ako
dlhodobé riešenie len komplexná sanácia úseku cesty
I/21 v dĺžke približne 2 km. Aktuálnu, dočasnú sanáciu,
realizuje zhotoviteľ Kaping s.r.o. a Správa a údržba ciest
PSK (zmluvný partner na údržbu ciest I. triedy) v cene 173
700 eur,“ informoval hovorca Slovenskej správy ciest Martin
Guzi s tým, že komplexná oprava úseku pri Šarišskom Štiavniku sa urobí po inžiniersko-geologicko a hydrogeologickom
prieskume, výsledky ktorého budú podkladom pre zabezpečenie projektovej
dokumentácie sanácie cesty a prípadného geotechnického monitoringu.
Predmetom opravy, ktorá má potrvať tri týždne, je odfrézovanie jestvujúcej
obrusnej vrstvy vozovky, vyspravenie výtlkov a poškodenie do úrovne odfrézovanej vozovky vyrovnávacou vrstvou z asfaltového betónu, zriadenie spojovacieho asfaltového postreku, zriadenie samolepiacej výstužnej mreže, zriadenie
asfaltového betónu ložnej vrstvy, zriadenie asfaltového betónu obrusnej vrstvy
a zriadenie vodorovného dopravného značenia.
(ps)
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29. september patrí srdcu. Pripomenuli sme si totiž Svetový
deň srdca. Hlavnou myšlienkou je zvýšiť povedomie verejnosti
a propagovať význam prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami.
Aj svidnícky Územný spolok Slovenského červeného kríža sa úspešne zapojil
do Svetového dňa srdca a akciou na pešej zóne upozornil na srdcovo-cievne ochorenia. Medzi hlavné faktory vzniku srdcovo-cievnych ochorení patrí
fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nadváha a obezita, nezdravý spôsob
stravovania, vysoký krvný tlak a tiež vysoká hladina cholesterolu. Mnohým z
rizikových faktorov a dá predchádzať, a to najmä správnou životosprávou a
dostatočnou pohybovou aktivitou.
Základom predchádzania spomínaných ochorení je prevencia. V rámci prevencie si na pešiu zónu prišlo svoje zdravie skontrolovať 97 ľudí. Dozvedeli
sa tak svoju hladinu cholesterolu či glykémie. Rovnako si ľudia mohli dať
pomerať krvný tlak.
(pn)

Základom predchádzania spomínaných ochorení je prevencia. V rámci
prevencie si na pešiu zónu prišlo svoje zdravie skontrolovať 97 ľudí.

inzercia

inzercia
inzercia

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
vysunuté astronomické pracovisko
HVEZDÁREŇ ROZTOKY
Vás pozýva na
expedíciu zameranú na pozorovanie meteorov

Padajúca hviezda alebo meteor?
Expedícia sa uskutoční v dňoch 8. - 10. októbra 2021
v priestoroch hvezdárne Roztoky
inzercia

Expedícia je určená pozorovateľom, amatérskym astronómom, študentom
astronómie a všetkým záujemcom o astronómiu.
Obsahom expedície bude pozorovanie meteorov
a následné vyhodnocovanie meraní.
Prihlášky a ďalšie informácie: na Hvezdáreň Roztoky, 054-75 923 20,
astroroztoky@ protonmail.ch
Z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Projekt č. 20-452-00619
- Vzdelávanie v neprofesionálnom umení
a astronómii
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III. LIGA / MFK SLovan Giraltovce - 1. FK Svidník 3:0 (0:0)
V tretej lige Východ sa v uplynulú sobotu hral špecifický zápas, a to preto, že sa v ňom stretli dva tímy z jedného okresu.
Na programe tak bolo okresné derby.
V Giraltovciach sa predstavili
domáci futbalisti proti celku z okresného mesta. Giraltovčania boli od
úvodného hvizdu rozhodcu lepším
mužstvom, no Svidníčania sa nechceli dať zahanbiť. Napriek tomu ani
v tomto zápase neuspeli, pretože sa
opäť potvrdilo, že len snaha nestačí.

Po bezgólovom prvom polčase prišli
v tom druhom chvíle domáceho hráča Lukáša Makaru. Prvý gól strelil v
49. minúte a už o päť minút neskôr,
v 55. minúte, lovila čerstvá brankárska posila Svidníka Viliam Rusinko
druhýkrát loptu zo svojej siete. Nuž
a Lukáš Makara svoj dobrý výkon

zavŕšil v 76. minúte, keď strelil tretí
gól a zaknihoval tak svoj čistý hetrik.
Giraltovčania tak nad Svidníčanmi,
zverencami poľského trénera Lecha
Czaju, zvíťazili zaslúžene 3:0.
ŽK: Prysiazhniuk, L. Makara Shliakhov
Zostava Giraltoviec: Prysiazhniuk
- Migaš, Belák, E. Tomko (60. Chovanec), Ficko, Tomáško (72. Pipčák), M.
Kuriplach (72. Michalko), L. Makara
(80. P. Kuriplach), Havrila (72. Čuš-

ka), R. Tomko, Krajňák.
Zostava Svidníka: V. Rusinko Košč, Wszola, Shliakhov, Guman (70.
Haňak), Oravec, Ducár, Kubis (89.
Bartoš), Kasperkowicz, M. Makara
(60. Gajdoš), T. Čabala.
Najbližšiu nedeľu 10. októbra sa
futbalisti 1. FK Svidník predstavia
na domácej pôde. Od 14.30 bude
ich súperom mužstvo FK SobranceSobranecko.
(ps)

Medziokresná súťaž mužstiev
V uplynulú nedeľu 3. októbra boli na programe stretnutia ďalšieho kola medziokresnej futbalovej súťaže. Tu sú výsledky.
Radoma - Lúčka 2:2 (2:2)
Góly: B. Tkáč, J. Hubáč (pk) - J.
Leško, Ľ. Argay.
ŽK: E. Dovičák, M. Kasarda - A. Mikula, D. Hvišč, S. Talian. ČK: J. Hubáč
- Ľ. Hvišč, D. Hvišč (po 2 ŽK).
Kuková - Chotča 8:1 (4:1)
Góly: J. Oravec 5, F. Šebeš, M. Daňko, I. Lukáč - M. Bujdoš.
ŽK: A. Kmec -

Rovné - Kalnište 5:0 (3:0)
Góly: P. Vansa 3, L. Sekerák, T.
Simko.
ŽK: L. Ksenič, S. Lukáč Mestisko - Sitníky 4:3 (1:2)
Góly: A. Cina 2. D. Cina 2 - M. Motyka
3 (1 z pk).
ŽK: M. Malenký Miňovce - Tisinec 0:5 (0:3)
Góly: D. Jačisko 2, D. Demjan 2, S.

Žiaci v kopačkách
Svoje majstrovské stretnutia odohrali aj mladší a starší žiaci
1. FK Svidník. Tu sú výsledky:
STARŠÍ ŽIACI
FAMT Prešov 1.FK Svidník 0:2 (0:1)
Starší žiaci odohrali v nedeľu svoj
zápas na ihrisku Veľkého Šariša.
Od úvodu zápasu to bolo vyrovnané
stretnutie. V 26. minúte hráč Svidníka Samuel Kimák otvoril skóre
zápasu peknou technickou strelou
pod brvno domáceho brankára. Polčasový výsledok ostal 1:0 v prospech
Svidníka.
V druhom polčase kombinačná

hra Svidníka pokračovala v plnom
nasadení a hráči bojovali na pokraji
svojich možností. Hráčov Svidníka
podržal vynikajúco chytajúci brankár
Rastislav Marčišin pri možnostiach
hostí dať gól. V závere stretnutia
hráči Svidníka po rýchlom útoku
pridali svoj druhý gól zápasu a
jeho autorom bol Tobias Cina, ktorý
peknou tvrdou strelou pod brvno
nedal najmenšiu šancu domácemu
brankárovi. Hráči Svidníka od začiatku súťažného ročníka podali svoj

Kochan.
Stročín - V. Orlík 1:0 (0:0)
Gól: M. Varali (vlastný)
ŽK: Denis Hnát, Dávid Hnát, P.
Kočan Bukovce - Breznica 0:3 (0:0)
Góly: D. Petrík 2 (1 z pk), L. Štefanišin.
ŽK: L. Kostilník, T. Olah, V. Ščerba,
M. Timko, K. Durila - A. Vaško, ČK: V.
Ščerba (po 2 ŽK) - T. Korba.
TABUĽKA
1. Lúčka
9 7 2 0 29:12 23

2. Breznica
3. Sitníky
4. Rovné
5. Tisinec
6. Mestisko
7. Kuková
8. Radoma
9. Orlík
10. Stročín
11. Kalnište
12. Bukovce
13. Miňovce
14. Chotča

9
9
8
8
9
8
9
8
9
9
9
9
9

711
702
701
512
423
413
414
323
315
216
207
009
009

39:11
49:15
25:13
26:10
23:19
23:21
21:21
19:13
15:24
11:30
22:38
8:40
5:48

22
21
21
16
14
13
13
11
10
7
6
0
0

najlepší výkon, a to si vypočuli aj po
závere stretnutia od svojho trénera
po skončení zápasu.
Zostava Svidníka: Rastislav
Marčišin, Dávid Mihaľ, Matej Slivka,
Tobias Cina, Matúš Fedák, Filip
Cuprišin, Peter Halaj, Slavomír Haluška, Tobias Koudelka, Vladimír
Hij, Samuel Kimák, striedali: Juraj
Stronček, Jozef Ščerba, Matias
Koudelka, Olexander Lemak, tréner:
M. Klimik.
MLADŠÍ ŽIACI
FAMT Prešov 1.FK Svidník 13:1(8:1)
Mladší žiaci Svidníka nastúpili na
tento zápas proti vedúcemu mužstvu
celej ligy bez straty bodu od začiatku

súťažného ročníka, a to sa prejavilo
aj v celkovom skóre zápasu. Prvý
polčas skončil 8:1 pre domácich a
autorom čestného úspechu bol hráč
Svidníka Jakub Slivka.
V druhom polčase hráči Prešova
mali jasnú prevahu, a to sa prejavilo
aj v závere stretnutia. Hráči Svidníka
bojovali statočne, ale nad technickou
vyspelosťou a hlavne fyzickou silou
na domácich nestačili.
Zostava Svidníka: Stephan Bojkas, Matúš Jurečko, Jakub Žemlička,
Jakub Kucer, Michal Kucer, Ján
Michal Guzi, Jozef Husák, Dominik
Majda, Tomáš Vaňko, Radoslav Bajcura, Jakub Slivka, Tibor Hanušin,
Sofia Šamková.
(mk)

Úradná správa č. 11 zo dňa 30. septembra 2021
SEKRETARIÁT:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov
gólov, rozpis zápasov a tlačivá OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.
sk a na www.futbalnet.sk
Usmernenie : Organizačné pokyny pre amatérsky futbal - https://sportnet.sme.sk/
futbalnet/z/vsfz/spravy/usmernenie-organizacne-pokyny-pre-amatersky-futbal/
ŠTK OOFZ:
1. Schválila výsledky 8. kola 6. ligy dospelých, 4. kola 5. ligy dorastu a 4. kola 4. ligy
žiakov
2. Odložila na neurčito stretnutie 5. kola 4. ligy žiakov Kuková - Giraltovce
3. Odložila na neurčito stretnutie 5. kola 4. ligy žiakov Kalnište - Koprivnica
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní
DK OOFZ:
Trestá hráča OŠK Mestisko - Filip Kandalik - 1278648 - DO pozastavením výkonu
športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 30.9.2021, podľa DP čl. 37/3,
poplatok 10,- EUR
Trestá hráča OFK Miňovce - Daniel Petro - 1438798 - DO pozastavením výkonu
športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 30.9.2021, podľa DP čl. 45/1b,2,
poplatok 10,- EUR
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 OOFZ:
10. kolo - 6. liga dospelí - 10.10.2021 o 14.30 hod.:
Lúčka - Breznica (Hubáč, Dovičák - Fiľarský), V. Orlík - Bukovce (L. Zápotocký,
Šugár - Burcák), Tisinec - Stročín (Džavoronok, Znoj - Vaško), Sitníky - Miňovce (Ľ.
Suchanič, Babiarčik - Brendza), Kalnište - Mestisko (A. Špak, F. Zápotocký, Čonka
- Feč), Chotča - Rovné (Malačina, Hamřik, Sidorová - Šafranko), Radoma - Kuková
(Baláž, Seman - Mackanin).
6. kolo - 5. liga dorast - 9.10.2021 o 14.00 hod.:
Rovné - Bukovce (L. Zápotocký), Breznica - Radoma (Hamřik), Sitníky - Miňovce
(Malačina).
6. kolo - 4. liga žiaci - skupina A - 7.10.2021 o 17.00 hod.:
Kuková - Koprivnica (Laik), Kalnište - Lúčka (Laik).
6. kolo - 4. liga žiaci - skupina B - 9.10.2021 o 10.00 hod.:
V. Orlík - Mestisko (Ľ. Suchanič) hrá sa 7.10.2021 o16.00 hod., Tisinec - Stročín (L.
Zápotocký).
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter
a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ
zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník

Podduklianske novinky

5. október 2021

Šport

14

HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA
Dva domáce zápasy - dve vysoké prehry
Počas uplynulého víkendu
odohrali extraligoví svidnícki
hokejbalisti dve stretnutia a v
obidvoch vysoko prehrali.

Najprv v sobotu vo svojej GMT
projekt Arene vo Svidníku privítali
hráčov LG Bratislava. Po spornom
góle v prvom tretine, ktorým sa ujali
vedenia, sa Bratislavčania, ako sa

hovorí, dostali na koňa a v druhej
tretine priam excelovali. V tej tretej
síce Svidníčania strelili gól, no bol to
napokon len čestný úspech. Hostia z
Bratislavy pridali ďalšie tri a vysoko

vyhrali 8:1.
HbK Lion Svidník LG Bratislava 1:8 (0:1, 0:4, 1:3)
Gól: Svidníka: Lukáč
Zostava Svidníka: J. Balogáč Miklaš, Jožiov, M. Balogáč, Antal,
Lukáč, Vook, Zbuňák, Zahuranec,
Parnica, Rímsky, Habovčík.
Na druhý deň, teda v nedeľu 3.
októbra, Svidníčania privítali hokejbalistov z Nitry. Aj tí vo Svidníku po
prvej tretine vyhrávali len o gól, no
v druhej pridali tri góly a vyhrávali
už 4:0. Domáci hokejbalisti v tretej
tretine opäť strelili len čestný úspech
a Nitrania pridali dva góly, po ktorých
definitívne zvíťazili 6:1.
HbK Lion Svidník Nitrianski Rytieri 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)
Gól Svidníka: 39. Antal.
Zostava Svidníka: J. Balogáč - M.
Balogáč, Novák, Miklaš, Antal, Lukáč,
Rímsky, Vook, Zahuranec, Parnica,
Habovčík.
(pn)

Extraligisti TJ Slávia Svidník otvorili novú sezónu víťazstvom

TJ SLÁVIA SVIDNÍK - VK OSMOS PRIEVIDZA 3:0 (23, 14, 18)
V uplynulú sobotu 2. októbra sa na domácej palubovke vo Svidníku odohral pre TJ Slávia Svidník
prvý zápas novej sezóny extraligy, v ktorom hráči
TJ Slávia Svidník nezaváhali a do sezóny vstúpili
úspešne 3:0.
Zostava Svidníka: R. Vitko 2, Fedorenko 11,
Šellong 3, Kozák 17, M. Sopko ml. 9, Marjov 3,
libero M. Vitko (Gula 0, Ľ. Skasko 0, Ľ. Macko 3).
Tréner: R. Paňko.
Hráči zápasu: Šimon Kozák (Svidník) - Milan
Javorčík (Prievidza)
Rastislav Paňko, tréner Svidníka: „Dnes to bol
pre nás úvodný zápas, čiže z našej strany to bolo
miestami zbrklé a uponáhľané, chlapci si ako keby
hľadali svoje miesta na ihrisku, no cieľ sme splnili,
získali sme 3 body a to je najdôležitejšie.“
Hlavným partnerom zápasu bola firma pneumatiky-pneupex.sk, ktorá do tomboly venovala hlavnú
cenu vo forme prezutia a uskladnenia pneumatík.
Ďalším sponzorom zápasu bol Hotel Slávia Svidník,
ktorý do tomboly venoval 3 kusy chutnej šunky na
kosti. Tombola sa žrebovala po 2. sete a z výhier

sa tešili až štyria diváci.
1. KOLO 1. LIGY MUŽOV SKUPINA VÝCHOD V ŽILINE
Rovnako v sobotu 2. októbra sa v Žiline odohralo prvé kolo 1. ligy mužov
- skupina východ.
VO AC Uniza Žilina - TJ Slávia Svidník 3:2
(23,-22,9,-22,8) 3:0 (23,15,18)
Zostava TJ Slávia Svidník: Roland Magera, Branislav Skasko, Adam Králik,
Bazil Horňák, Matúš Džupka, Erik Gulák, Branislav Paňko, Boris Genco.
Marián Vitko st., tréner: „V prvom zápase sme boli domácim vyrovnaným súperom. Dobre sme prihrávali, naša hra bola pestrá a tiež sme sa
dokázali presadiť na sieti. V tajbrejku sme nezachytili úvod, čo nás stálo
víťazstvo v zápase. V druhom zápase sme viac chýb spravili na prihrávke,
čo skúsení hráči Žiliny dokázali využiť a získali pre seba aj druhý zápas.
Chlapci odviedli poctivý a zodpovedný výkon, za čo im patrí poďakovanie.“
(tjs)
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Vďaka armáde za pomoc O práci mentora...
V období letných a jesenných mesiacov sa uskutočňovala údržba vojenskej techniky z čias druhej svetovej vojny v prírodnej
expozícii Vojenského historického múzea vo Svidníku.

Prácu mentora vykonáva s nadšením viac ako dva roky a mentoruje svoju bývalú žiačku Vanesu Sivákovú. Tak začína príbeh
našej výnimočnej mentorky Radky Barančíkovej.

Akciu zorganizoval Vojenský historický ústav Bratislava spolu Vojenským
historickým múzeom Svidník za pomoci Tankového práporu Trebišov, 21.
Mechanizovaného práporu Trebišov, 23. Motorizovaného práporu Trebišov
a Protilietadlovej raketovej brigády Nitra.
Zúčastneným vojakom prišiel predseda Základnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov vo Svidníku Milan Maguľák spolu s členmi
výboru poďakovať za ich prínos pri skrášľovaní historickej vojnovej techniky,
ktorú chodí obdivovať široká verejnosť a ktorá nám pripomína krutosti vojny.
A vďaka jej obnove bude pripomínať vojnové udalosti z čias druhej svetovej
vojny aj ďalším generáciám, aby mládež nezabudla na vojnové zverstvá v
našom regióne pod Duklou.
Ako vďaku im odovzdali v týchto horúcich dňoch osviežujúcu „minerálku“,
sladkosť a informačné brožúrky o histórii mesta Svidník a blízkeho okolia.
Nech tieto smutné udalosti vojny sú varovaním pre súčasnú i nasledujúcu
generáciu.
Členovia SZPB

Radka je učiteľkou na Základnej škole na Ulici 8. mája vo Svidníku a má
rozsiahle pedagogické vzdelanie. Študovala na Prešovskej univerzite, na
Univerzite Komenského v Bratislave, kde vyštudovala biológiu a štúdium
zavŕšila rigoróznou
prácou zo školskej
psychológie.
Jej práca je s prácou
mentora úzko prepojená, o to viac, že jej
prvým mentorčaťom
je práve Vaneska.
Keď sa to Radka
dozvedela, bolo to
pre ňu veľké prekvapenie a bola veľmi
šťastná, pretože Vaneska bola jednou z
jej najobľúbenejších
žiačok v škole. Tým,
že sa poznali aj s jej
rodičmi, nedostavila
sa ani úvodná tréma a rozpaky a celý
mentoring bol pre ňu
jednoduchší.
Jednoznačnou motiváciou pre prácu mentora sú pre Radku šikovné deti
rómskeho pôvodu. Dennodenne vidí v práci, o koľko ťažší rozbeh majú tieto
deti oproti deťom z majority a o koľko viac úsilia musia vynaložiť, aby niekde
uspeli. O to viac ju teší a motivuje, keď sa môžu dostať na výslnie a pocítiť
úspech a víťazstvo. Preto sa aj jej najkrajšie okamihy v mentoringu spájajú s
Vaneskiným úsmevom, spokojnosťou, vnútornou pohodou a vyrovnanosťou,
ktoré vidí pri spoločných stretnutiach s ňou.
Ak zvažujete mentoring, tak Radka by Vám odkázala: „Milí moji, určite
neváhajte, ak máte lásku v srdci, tak ju rozdajte pomocou Divých Makov,
bude Vám to vrátené tisíckrát.“
(zš)

Nápomocný pri obnove vojenskej techniky bol aj Matúš Kičina (prvý
sprava v druhom rade), náš aktívny člen ZO SZPB Svidník a zároveň
vedúci hudobnej skupiny Odbojár 2011
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku.
Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
9. a 10. októbra: MUDr. A. Kopčová - Nemocnica Svidník.
Kontakt: 054/786 04 62.
Stomatologické pohotovostné služby sú cez víkendy a štátne sviatky od 8.00
do 12.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR:
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti:
054/786 05 38.

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Utorok 5.10.: 17:00 + Michal, Júlia, Streda 6.10.: 17:00 + Jozef, Anna,
Štvrtok 7.10.: 7:00 + Ján Krajňák (týždňová), Piatok 8.10.: 17:00 + členov
arcibratstva sv. ruženca, Sobota 9.10.: 7:00 + Anna Kurečková, Nedeľa
10.10.: 9:00 Za farnosť.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Utorok 5.10.: 6.00, 12.00 + Ján a Anna, 18.00 + Michal Humeník, Streda
6.10.: 6.30 + Jozef, 18.00 + Juraj, Štvrtok 7.10.: 6.00, 12.00 + Gregor,
Anna, Michal, Ján, Ján, Helena, Eliáš, Ivana (panychída), 18.00 + Ján
Hladonik (panychída), tichá adorácia do 20.00 hod., Piatok 8.10.: 6.30
* Mária Šoltésová s rod., 18.00 + Jozef, Moleben k sv. Jozefovi, Sobota
9.10.: 8.00 * Anna (70 rokov života), * rod. Baková, 18.00 * Michal a Mária
(50 rokov manželstva), sv. liturgia s platnosťou na nedeľu, Nedeľa 10.10.:
8.00 * Andrej, 9.15, 10.30 * Za farnosť, 18.00 * Peter, Lucia, Michal,
Emília, Paraska.
V sobotu o 18.00, v nedeľu o 9.15 sú pridané bohoslužby kvôli pandémii.
Vstup do chrámu je s respirátorom a prosíme o dodržanie rozostupov.
Prosíme rodičov detí, ktoré chcú prvýkrát pristúpiť k eucharistii a sviatosti
zmiereniam ay si vyzdvihli v sakristii prihlášky.
V októbri chceme začať prípravu pravidelnými stretnutiami s rodičmi a
deťmi.
Spovedanie chorých v domácnosti je na požiadanie po telefonickom
dohovore.
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
Utorok 5.10.: 18.00 + Jozef / + Štefan, Helena, Mária, Jozef, Streda 6.10.:
6.30 + Michal, Katarína, Alžbeta, Michal, 18.00 Mária, Štefan, Mária, Peter,
Štvrtok 7.10.: 6.30 + Veronika, Pavol, 18.00 po sv. omši adorácia: ZBP rod.
Panovej / ZBP Jakub, Piatok 8.10.: 6.30 + Tadeáš, Helena, Martin, 18.00
+ Václav, Sobota 9.10.: 8.00 + z rod. Kekeľovej, 15.30 Domov dôchodcov:
ZBP Július s rod., Nedeľa 10.10.: 8.00 ZBP Jakub, 10.30 + Jozef, Anna,
Silvia, 12.00, 18.00 + Milan.
V tomto týždni bude sv. omša v piatok za účastí detí o 18.00. Stretnutie
začína modlitbou sv. ruženca v kostole o 17.30.
Prvé stretnutie birmovancov bude na budúcu nedeľu o 11.30, aby sa
rozdelili do skupiniek.
Okres Svidník od 4.10. podľa Covid semaforu prechádza do bordovej
farby. Nedeľné sv. omše ráno o 8.00 pre zaočkovaných. 10.30 a 18.00 pre
OTP. V nedeľu bude sv. omša naviac o 12.00 pre základ max do nášho
kostola 50. Povinnosť mať zoznam veriacich na sv. omši.
SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA
Počas mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu sa nekonajú
zhromaždenia Jehovových svedkov v sále Kráľovstva na Ul. Festivalovej,
č. 2042, ale prebiehajú formou videokonferencie, a to každý štvrtok o
18.00 a nedeľu 9.30 hod. Na týchto zhromaždeniach sa môžete dozvedieť akým spôsobom sa Boh spolu s Ježišom o nás starajú aj v dnešnej
dobe. Môžete si pozrieť aj webovou stránku www.jw.org, kde je možné si
on-line čítať Bibliu a nájsť veľa užitočných rád čo sa týka rodiny aj iných
životných situácií. Sú tam tiež zaujímavé videá o ľuďoch, ktorí pochádzajú
z rôzneho prostredia a ktorí našli pravé šťastie. Niektorí z nich sú vysoko
kvalifikovaní odborníci a vedci, iní boli predtým závislí od drog alebo boli
vo väzení, ale zmenili svoj život.
Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie
údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.
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BŐRJLIND, Cilla - BŐRJLIND, Rolf:
Mrazivé zlato.
Bratislava, Ikar 2021. 398 s.
V Arjeplogských horách na severe Švédska
nájdu v roztápajúcom sa ľadovci mŕtvolu zavraždeného muža. Vyšetrenie prípadu pridelia
Olivii Rönningovej. Vrtuľník, ktorý ju má priviezť
na miesto, sa však zrúti a pilot utrpí vážne
zranenia. Olivia sa v búrke vydá hľadať pomoc.
Netuší, že do nehostinných hôr sa vybrali aj
iní ľudia, ibaže s úplne odlišným zámerom.
Vyšetrovateľ Tom Stilton sa dozvie o Oliviinej
nehode a rozhodne sa vrátiť z Thajska, aby
jej pomohol. Spojí sa s penzionovanou komisárkou Mette Olsäterovou a spoločnými silami
sa pustia do zisťovania identity mŕtveho tela v
Arjeplogu. Vyšetrovanie sa však komplikuje,
presiahne hranice štátu a nitky prípadu vedú do Gambie, kam sa Tom vyberie
s priateľom Abbasom. Teraz už ide o život aj im. Vyšetrovací tím spoločnými
silami odhaľuje, že zavraždený muž v horách je obeť záhadného zmiznutia,
ktorého korene siahajú do polovice dvadsiateho storočia.

DEBNÁR, Peter
Peter Debnár sa narodil 8. októbra 1941 v Bratislave a zomrel 8. júna 2004.
Bol slovenský herec a divadelný režisér. Pôvodne vyštudoval réžiu na VŠMU
v Bratislave. Postupne pôsobil v Žiline a v bratislavských súboroch Divadlo
na Korze, Nová scéna a Divadlo Astorka Korzo '90. Po niekoľkých réžiách
sa po roku 1968 natrvalo zameral na hereckú tvorbu a réžii sa venoval len
sporadicky. Zažiaril v divadelných inscenáciách Čakanie na Godota, Les.
Zahral si aj v niekoľkých filmoch a v televíznych inscenáciách, uplatnil sa v
dabingu. Herec Peter Debnár vždy pôsobil ako veľký „macko“. Mal obrovskú
postavu, a bol veľký dobrák. V sedemdesiatych rokoch už hrával len v seriáloch pre deti, ktoré sa točili v Zlíne. Režisér Radim Cvrček mu dal možnosť
si zahrať v seriáloch Leto s Katkou a Safari. V posledných rokoch života sa
kvôli zdravotným problémom stiahol do ústrania.

BINAR, Vladimír (6.10.1941-14.1.2016)
Bol český básnik, prozaik, prekladateľ a literárny vedec. Vyštudoval bohemistiku a filozofiu na Karlovej univerzite v Prahe. Niekoľko rokov učil na
Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. Dlho žil v slobodnom povolaní najmä
ako prekladateľ. Krátko pracoval ako nakladateľský redaktor. V roku 1989 sa
opäť vrátil na Filozofickú fakultu Karlovej univerzity. Jeho beletristické dielo
ovplyvnilo niekoľko pobytov vo Francúzskej Polynézii. Vynikol tiež ako editor
autorov modernej duchovnej literatúry. Napísal knihy Číňanova pěna, Čin a
slovo, Emigrantský snář, Playback a poéziu Hlava řáru.

- Dobrý deň, pani, prišiel som vám naladiť klavír.
- Ale ja som také niečo neobjednala!
- Vy nie, ale vaši susedia!
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
NIE JE ČAS ZOMRIEŤ
PIATOK 8. OKTÓBRA O 19. HODINE
BOND. JAMES BOND.
Réžia: Cary Joji Fukunaga • Hrajú: Daniel Craig, Rami Malek, Ana de Armas,
Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Naomie Harris, Léa Seydoux,
Rory Kinnear, Billy Magnussen, David Dencik, Lashana Lynch, Christoph
Waltz, Dali Benssalah
James Bond, agent 007,
skončil aktívnu službu a
užíva si zaslúžený oddych
na Jamajke. Pokoj však
nemá dlhé trvanie – objaví
sa totiž jeho starý priateľ
Felix Leiter z CIA a požiada ho o pomoc. Misia
na záchranu uneseného
vedca sa ukáže byť oveľa
zradnejšou, ako spočiatku vyzerala. Bond sa počas nej dostane na stopu
nevyspytateľného zločinca, ktorý disponuje nebezpečnou a veľmi ničivou
novou technológiou.
Rok výroby: 2020, dátum lokálnej premiéry: 30. september 2021, Krajina pôvodu: USA, Veľká Británia, triler, akcia, 163 minút, vstupné: 5 eur
***
SUPERNOVA
SOBOTA 9. OKTÓBRA O 19. HODINE
Držiteľ Oscara Colin Firth (Kráľova reč, Láska nebeská) a nominant na Oscara
Stanley Tucci (Pevné puto) sa spolu vydávajú
na dojemný road trip, vďaka ich hereckým
výkonom to bude poriadna jazda!
Réžia: Harry MacQueen
Sam a Tusker sa rozhodli stráviť nejaký čas
vo svojom starom obytnom voze a počas
cesty Anglickom navštívia rodinu, priateľov
a miesta, na ktorých dlho neboli. Tuskerovi
pred dvomi rokmi diagnostikovali počiatočnú
demenciu, čo obrátilo ich životy hore nohami.
A od tej chvíle im nezáleží na ničom inom, ako
byť spolu. Počas ich cesty sa však postupne

ukazuje, že ich predstava o
budúcnosti sa začína značne
líšiť. Tajomstvá sú odkryté,
súkromné plány odhalené a ich
vzájomná láska prechádza najťažšou skúškou, akú doposiaľ zažila. Nakoniec
sa obidvaja musia postaviť otázke, čo skutočne znamená láska a čo všetko
sme jeden pre druhého ochotní spraviť.
Rok výroby: 2020, Dátum
lokálnej premiéry: 7. október
2021, Krajina pôvodu: Veľká
Británia, dráma, 93 minút,
české titulky, vstupné: 5 eur
***
ZBOŽŇOVANÝ
NEDEĽA

10. OKTÓBRA O 19. HODINE
Réžia: Petr Kolečko • Scenár: Petr Kolečko • Hrajú: Jiří Bartoška, Zuzana Kronerová, Ivana Chýlková, Jiří Langmajer,
Petra Hřebíčková, Martina Czyžová
Uznávaný a všetkými obľúbený pediater Zdeněk (Jiří Bartoška) odchádza do
dôchodku. Celý život bol uznávaným
lekárom nemocnice a teraz sa teší na
zaslúžený oddych. Ešte viac sa na neho
teší jeho rodina - manželka Olga (Zuzana
Kronerová), ktorá sa už nemôže dočkať,
že sa bude môcť o neho starať, rovnako
ako aj jeho dcéra Zuzana, ktorej sa
manželstvo s Karlom (Jiří Langmajer)
nedávno rozpadlo. Najviac nadšená je
však jeho vnučka Aneta (Martina Czyžová), ktorá dedka vždy považovala za
svoj veľký vzor a píše o ňom seminárnu
prácu do školy. Ibaže Zdeněk nie je taký dokonalý, ako sa zdá. Má jedno
veľké tajomstvo. Už takmer 40 rokov udržuje milenecký pomer s ortopédkou
Danou (Ivana Chýlková). A tá, samozrejme, očakáva, že na ňu bude mať
konečne viac času. Na Zdeňka tak čakajú pekne horúce chvíľky a rozhodne
nie bezstarostná pohoda, ktorú si plánoval.
Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premiéry: 7. október 2021,
Krajina pôvodu: Česká republika, komédia, dráma,
99 minút, vstupné: 5 eur
***
!!! ZMENA PREMIETACIEHO ČASU !!!
Večerné predstavenie - 19.00 hod., Detské predstavenie - 15.00 hod.
*ONLINE PREDAJ VSTUPENIEK JE DOČASNE POZASTAVENÝ *
Pokladňa kina otvorená 1 hod. pred predstavením.
EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA - vstup a pobyt v kine len s prekrytím
horných dýchacích ciest - dezinfekcia rúk - dodržiavanie šachovnicového sedenia - evidencia návštevníkov kina.
ĎAKUJEME.

Kto daroval krv?
V stredu 29. septembra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 37 bezpríspevkových darcov:
Veronika Potomová (6), Ľudmila Rusnáková (5), Milan Lehocký (18), Vladislav
Čisár (69), Róbert Vateha (16), Valér Fedák (49), Roman Hriž (27), Renáta
Čabiňaková (prvodarca), Michal Široký (59), Zoltán Šafran (88), Anton
Rokošný (145), Miroslav Vanát (22), Milan Jakubčo (90), Adriána Gočová
(17), Milan Oleárnik (2), Jozef Špirňák (70), Monika Čonková (2), Katarína
Gajdošová (42), Lucia Halajová (7), Stanislav Olijar (39), Miroslav Matkobiš
(14), Jozef Suvák (8), Andrea Namešpetrová (20), Pavel Piršč (11), Martin
Kunc (prvodarca), Alena Vanatová (42), Marián Majda (49), Marek Matkobiš
(11), Daniela Jurčová (13), Miriama Mitrušková (4), Martin Sakara (5), Klaudia
Krempaská (7), Stanislava Jenčová (2), Marek Darivčák (19), Peter Makara
(32), Iveta Makarová (32), Viliam Polaček (17).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku
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, Grafická 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, elektronická 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 čitateľov 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.

