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Situácia vo svidníckej nemocnici je vážna,
chorých privážajú v ťažkých stavoch
Kapacita svidníckej nemocnice sa naplnila. Covidoví pacienti
pribúdajú. Plný stav hlásila nemocnica v uplynulý štvrtok a jej
vedenie hovorilo, že je to akoby návrat pár mesiacov späť. Pacienti na covidovom oddelení nemocnice vo Svidníku postupne
pribúdali už niekoľko týždňov.

Vo svidníckej nemocnici sú prevažne pacienti so zápalom pľúc a v ťažkých stavoch. Na covidovom oddelení
ležia aj mladšie ročníky

Teda tak, ako pribúdali pozitívne testovaní či už antigénovými alebo PCR
testami, postupne pribúdali aj hospitalizovaní. Situácia akoby vyvrcholila v už
spomínaný uplynulý štvrtok 28. októbra.
„Už prakticky nemáme tých pacientov kam ďalej hospitalizovať,“ povedal nám vo štvrtok predpoludním primár covidového oddelenia svidníckej
nemocnice Marek Pytliak a dopĺňal ho riaditeľ Nemocnice arm. gen. L.
Svobodu, patriacej do siete nemocníc ProCare a Svet zdravia, Slavko Rodák.
„Lôžka na umelej pľúcnej ventilácii máme obsadené na sto percent,
celková obsadenosť je 88 percent, čiže 37 pacientov.“

Toto platilo o pol jedenástej no večer už bola situácia iná. Kapacita covidového
oddelenia sa za popoludnie naplnila úplne na 42 pacientov. „Prakticky sme
dnes vyčerpali kapacity covidového Ara, aj toho takzvaného hladkého
covidového oddelenia, kde máme pacientov len na kyslíkoch,“ upozornil
Marek Pytliak.
Zaplnené covidové oddelenie i tzv. covidové Aro. Taká bola štvrtková situácia vo svidníckej nemocnici. Ďalších pacientov už odvtedy v prípade potreby
musia prevážať do iných nemocníc. Situácia je však podobne zlá vo všetkých
nemocniciach na východnom Slovensku. „Každá nemocnica v našom Prešovskom kraji má vyťažené kapacity nad 80 percent, čiže ten presun v
rámci Prešovského kraja bude minimálny,“ upozorňoval riaditeľ svidníckej
nemocnice Slavko Rodák spolu s Marekom Pytliakom. „Je pravdepodobné,
že tí pacienti budú končiť momentálne mimo kraja.“
Pripomeňme, že vysoká pozitivita testov bola vo Svidníku a okolí už niekoľko
týždňov. Už tretí týždeň je okres Svidník a susedný okres Stropkov druhý

týždeň v čiernej farbe Covid automatu a prejavuje sa to už aj v nemocnici. „Sú
to ťažké stavy, ťažké zápaly pľúc,“ podotkol primár covidového oddelenia
Marek Pytliak s tým, že podľa riaditeľa nemocnice Slavka Rodáka pacient, ktorý
skončí na umelej pľúcnej ventilácii, z troch jeden prežije, pacient, ktorý je na
kyslíku alebo na Highflow prístroj, tak tam prakticky zo štyroch traja prežijú.
„Momentálne máme komplet všetky kyslíkové kapacity naplnené,“
vyhlásil vo štvrtok 28. októbra primár covidového oddelenia vo svidníckej
nemocnici Marek Pytliak a opísal aj prípady ľudí, ktorí prichádzajú do nemocnice. „Pacienti už prídu do nemocnice s veľmi ťažkým zápalom pľúc a
naozaj, momentálne nám na oddelení ležia ročníky narodenia 1970, 1980,
dokonca jedna 1990.“ Z celkového počtu 42 pacientov boli v uplynulý štvrtok
len traja plne zaočkovaní.
Riaditeľ nemocnice Slavko Rodák v uplynulý štvrtok tvrdil, že nemocnicu
čaká ťažký víkend a ešte ťažší týždeň, teda celkovo ťažké tzv. podušičkové
obdobie a ľudia by mali vnímať realitu. „Keď si chcú uctiť pozostalých, nech
radšej ostanú doma, zapália sviečku doma, a nejdú na hroby, to nech si
nechajú na neskoršie obdobie,“ uzavrel Slavko Rodák.
V piatok napoludnie bol stav v nemocnici nezmenený. S potvrdeným ochorením Covid-19 mali podľa slov riaditeľa nemocnice Slavka Rodáka hospitalizovaných 42 pacientov, z ktorých boli štyria na umelej pľúcnej ventilácii.
Znamená to stopercentnú naplnenosť. Na rozdiel od situácie vo štvrtok
sa zmenilo akurát to, že cez noc dvaja pacienti napojení na umelú pľúcnu
ventiláciu zomreli a na druhý deň na umelú pľúcnu ventiláciu napojili iných
dvoch pacientov.
Riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo
Svidníku Helena Hrebeňaková pre naše noviny v piatok potvrdili, že okres
Svidník ostáva v čiernej fáze Covid automatu s tým, že do piatku v okrese
zaznamenali 265 pozitívnych prípadov. Za celý predminulý týždeň to bolo
394 pozitívnych prípadov.
(ps)
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Petíciu za svidnícku nemocnicu odovzdali
do podateľne Ministerstva zdravotníctva v Bratislave
Petícia s 19 473 podpismi za svidnícku nemocnicu je od minulotýždňového utorka 26. októbra na Ministerstve zdravotníctva SR
v Bratislave. Do podateľne ministerstva ju odovzdali zástupcovia
petičného výboru na čele s jeho predsedníčkou a primátorkou
Svidníka Marcelou Ivančovou.
„Spolu s členmi petičného výboru, mojim zástupcom Michalom Goriščákom, zástupkyňou obcí okresu Svidník Ivanou Ivančovou, prednostom
MsÚ Giraltovce Pavlom Tchurikom a starostom obce Tisinec Jozefom
Kačmárom za stropkovský okres sme odovzdali takmer 20-tisíc našich
podpisov.
V najbližších hodinách bude v parlamente prerokúvaný bod - Návrh
optimalizácie siete nemocníc, budeme sledovať priebeh rozpravy a
najmä výsledok hlasovania - zákon je v prvom čítaní. Sme presvedčení,
že argumenty všetkých regiónov musia byť vypočuté. Súčasný návrh
reformy oslabuje regióny, spôsobí ďalšie vyľudňovanie, najmä odchod
lekárov a zdravotníckeho personálu. Všetci si musia uvedomiť, ak budú
slabé regióny, bude slabý štát.
Navyše v spádových okresoch našej nemocnice nebude zabezpečená
akútna zdravotná starostlivosť. Ďakujeme za každý jeden podpis pod
petíciu, táto podpora verejnosti je pre nás veľmi dôležité,“ povedala po
odovzdaní petície za svidnícku nemocnice Marcela Ivančová.
Pripomeňme, že zachovanie nemocnice vo Svidníku ako regionálnej spolu so
zachovaním súdu a dobudovaním rýchlostnej cesty R4 je pre Svidníčanov a
región veľmi dôležité. Vyhlásenie petície za svidnícku nemocnicu bolo jedným
z viacerých krokov, ktoré plynule na seba nadväzovali. Viackrát sme ich už
na našich stránkach spomínali - prijaté uznesenie v mestskom poslaneckom
zbore, rokovanie s predsedníčkou a členmi Výboru NR SR pre zdravotníctvo,
oboznámenie predsedu najsilnejšej koaličnej strany Igora Matoviča, premiéra
Eduarda Hegera so situáciou a neustála snaha o oficiálne stretnutie s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským.
Zorganizované bolo verejné vyhlásenie starostov a primátorov troch okresov
- Svidník, Stropkov a Medzilaborce a aj to všetko predchádzalo spusteniu petičnej akcie. Na začiatku októbra sa primátorka Svidníka stretla aj s predsedom
parlamentu NR SR Borisom Kollárom na pôde svidníckej nemocnice spolu
s riaditeľom Slavkom Rodákom. Spolu argumentovali a predložili objektívne
fakty predsedovi parlamentu za zachovanie nemocnice ako regionálnej.
Spustenie petície za svidnícku nemocnicu bolo 17. septembra a boli do nej
zapojené inštitúcie, prevádzky a celé obce v okresoch Svidník, Stropkov a
Medzilaborce. Petícia za ponechanie svidníckej nemocnice ako nemocnice
regionálneho typu má 19 473 podpisov občanov, ktorí nesúhlasia s pripravovaným návrhom Optimalizácie siete nemocníc. V petícii sú aj tí občania, ktorí
podporili petíciu elektronicky, ide o 2 977 podpisov.
Petíciou ľudia z regiónu pod Duklou žiadajú zachovanie Nemocnicu arm.
gen. L. Svobodu Svidník, a.s. s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na
úrovni regionálnej nemocnice, zastavenie procesu schvaľovania zákona o
kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, pri ktorom bola samospráva doteraz vynechaná z akejkoľvek komunikácie počas príprav návrhu optimalizácie siete nemocníc, neprehlbovanie
rozdielov medzi regiónmi.
„Svidnícky okres, aj stropkovský okres a medzilaborecký okres, každý
jednotlivo, sú väčšie ako samotná Bratislava, ale je nepredstaviteľné, aby
v Bratislave bojovali o akútnu nemocnicu. Je úlohou štátu nezvyšovať a
neprehlbovať regionálne rozdiely. Rovnako žiadame urobiť analýzu dopadu
na regióny. Jedným z kritérií kategorizácie nemocníc je spádovosť. Spádovosť Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník, a.s. je 2,5 okresu - Svidník,
Stropkov a Medzilaborce s počtom obyvateľov cca 60-tisíc. V prípade preradenia nemocnice vo Svidníku do komunitnej úrovne 100 % obyvateľov
okresu Stropkov a 87 % obyvateľov okresu Svidník nebude mať tento prístup
po zohľadnení času dojazdov do nemocnice zaručený,“ aj toto sa písalo v
úvode petície a spomenutý bol aj fakt, že okresy Svidník a Stropkov sú bez
železničnej dopravy a chýba nám aj rýchlostná cesta.
Petícia je teda odovzdaná, hoci len do podateľne Ministerstva zdravotníctva
SR. Nás preto zaujímalo, ako to bolo s dohodnutím odovzdania petície, či bolo
dohodnuté stretnutie so samotným ministrom alebo ako to presne v Bratislave
vyzeralo. „Primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová spolu s členmi petičného výboru informovali kanceláriu ministra zdravotníctva o doručení

petície vopred a rovnako boli o aktivite petičného výboru informovaní
aj členovia Výbor NR SR pre zdravotníctvo. Stretnutie bolo plánované
na deň prerokovania predmetného bodu Optimalizácia siete nemocníc
v parlamente. Minister zdravotníctva bol prítomný na ministerstve, bol
informovaný o príchode petičného výboru, ale o osobné stretnutie neprejavil záujem,“ vyhlásila PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová
a tlmočila nám aj ďalšie slová členov petičného výboru.
„Sme presvedčení, že zástupcovia vlády sa majú pripomienkami k
predkladaným návrhom zaoberať a venovať im pozornosť. Zástupcovia
petičného výboru sú zástupcovia regiónu a poznajú všetky špecifiká a
detaily, ktoré jednoducho v Bratislave nevidieť.“
V Bratislave pred Národnou radou sa zástupcovia petičného výboru stretli
s poslancom Národnej rady SR za stranu Hlas Richardom Rašim, ktorý sa s
primátorkou Marcelou Ivančovou pred pár týždňami stretol aj priamo vo Svidníku. PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová upozornila, že primátorka
už skôr oslovila všetkých členov Výboru NR SR pre zdravotníctvo. „Na výzvu
však zareagovala iba predsedníčka výboru Jana Bitó Cigániková, ale
treba skonštatovať že hlbší záujem z členov výboru prejavili iba Zuzana
Šebová (Sme rodina) a Richard Raši (Hlas- SD), s oboma sa primátorka
mesta niekoľkokrát stretla. Stretnutie s pánom poslancom Rašim, ktoré
medializoval aj na sociálnej sieti, bolo práve k petícii, o okolnostiach
odovzdania petície, ako aj o detailoch - počte podpisov ale aj o stave
legislatívneho procesu. Petícia bola určená Ministerstvu zdravotníctva
a teda ministrovi Lengvarskému, pretože práve toto ministerstvo je
navrhovateľ reformy a zároveň regulátor siete nemocníc,“ zdôraznila PR
manažérka mesta Svidník.
Ako sme už uviedli, materiál týkajúci sa reformy nemocníc je už v parlamente
v prvom čítaní. Samospráva podľa Kristíny Tchirovej bude pozorne sledovať
celú rozpravu a najmä hlasovanie jednotlivých poslancov. „Podľa výsledku
hlasovania budeme vykonávať ďalšie kroky, zatiaľ je predčasné ich
konkretizovať, ale nevylučujeme žiadnu formu ani spôsob prezentácie
našich argumentov a požiadaviek. Zároveň chceme týmto poďakovať
všetkým, ktorí prejavili záujem a snahu si naše argumenty vypočuť a
zaoberať sa nimi,“ doplnila svidnícka primátorka.
Minulý týždeň napokon Národná roka dokument o nemocniciach neprerokovala. Pre pozitívny prípad poslankyne bolo rokovanie parlamentu prerušené a
poslanci majú pokračovať znovu v utorok 2. novembra.
(ps)
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Ihrisko pri ZŠ 8. mája vo Svidníku zmodernizuje
prešovská firma za takmer 507-tisíc eur
Zdá sa, že po klzisku, teda prácach na jeho zastrešení, sa
pomaličky pohnú aj práce na modernizácii športového areálu
Základnej školy na Ulici 8. mája vo Svidníku. Aj túto investičnú
akciu schválili poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku a
na internetovej stránke mesta je už zverejnená zmluva o dielo.
Verejné obstarávanie na dodávateľa prác vyhrala firma Pozemné staviteľstvo,
a.s., Prešov, ktorej štatutárnym zástupcom je Jozef Paľa-Kočiščák. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri zhotovení diela
„Modernizácia ihriska pri III. ZŠ" za cenu uvedenú v zmluve, a to v kvalite
podľa príslušných platných technických noriem, schválených technologických postupov, právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných
predpisov. Zhotoviteľ, teda spoločnosť Pozemné staviteľstvo, a.s., Prešov,
sa zaväzuje dielo vykonať (zrealizovať) maximálne do troch mesiacov od
prevzatia staveniska.
V prípade objektívnych okolností, ktoré nenastali z dôvodov na strane
objednávateľa alebo dodávateľa v najbližšom vhodnom termíne po dohode
zmluvných strán.
V zmluve ja zároveň zakotvené, že objednávateľ, teda mesto Svidník odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 7 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti
Zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Zhotoviteľ je povinný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete stavenisko
prevziať. Zhotoviteľ, teda spoločnosť Pozemné staviteľstvo, a.s., Prešov, sa
zaväzuje vykonať práce, dodávky a služby v nim ponúknutej výške ceny a
bez ohľadu na vlastné vynaložené náklady.
Zhotoviteľ prehlasuje, že ním ponúknutá cena bola tvorená tak, že zohl'adnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa výkazu a výmeru. Cena za dielo,
uvedená v zmluve, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov
podľa tejto zmluvy, t.j. zahŕňa všetky priame aj nepriame náklady spojené

s riadnym splnením záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, tak aby dielo
bolo bez akýchkoľvek vád a prevádzky schopné, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, spotreby elektrickej
energie a vody, nákladov na sťažené podmienky pri realizácii diela a pod.
Cena zároveň zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov, a montážnych prác, zodpovedajúcich príslušným technickým alebo
technologickým normám.
V zmluve o dielo sa konštatuje, že práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchýlne
od zmluvy alebo bez príkazu objednávateľa (naviac práce), nebudú objednávateľom uhradené. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne dodané
dielo. Ak sa zmluvné strany dohodnú na obmedzení alebo rozšírení rozsahu
diela je objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú alebo
zvýšenú. Rozšírenie rozsahu diela možno vykonať na základe písomného
dodatku k zmluve od dielo.
Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi na dielo záruku za akosť. Záručná doba
na dielo je v trvaní 60 (šesťdesiat) mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na prípady
násilného poškodenia diela alebo poškodenia diela živelnou pohromou.
Jozef Paľa-Kočiščák ako štatutárny zástupca spoločnosti Pozemné staviteľstvo, a.s., Prešov poskytol mestu Svidník aj vyhlásenie, že bude využívať
subdodávateľa, a to spoločnosť IRBIS SLOVAKIA, s.r.o., ktorá zabezpečí
športové povrchy, podklad zo štrkodrviny.
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová pre naše noviny potvrdila,
že verejné obstarávanie na Modernizáciu ihriska pri ZŠ 8. mája je už ukončené.
Úspešná bola firma Pozemné staviteľstvo, a.s., s ktorou sa podpísala
zmluva o dielo. „Cena bolo nižšia ako sme očakávali, čomu sa tešíme,
firma vyhrala súťaž so sumou 506 855,40 eur, pričom 400-tisíc eur
získalo mesto Svidník z externých zdrojov,“ povedala Kristína Tchirová a
primátorka Marcela Ivančová doplnila: „Mimoriadne ma teší, že pri takom
vynikajúcom projekte, ktorý pomôže všestrannému športovaniu v
našom meste, sme získali aj značné
prostriedky. Spolu môžeme použiť z
Fondu na podporu športu a dotácie
VÚC viac ako 350-tisíc eur, pričom
suma dotácie je nižšia, lebo je nižšia
vysúťažená cena za dielo. Som rada,
že po dlhom čase bude ihrisko pri
základnej škole opäť dýchať atletikou a na ďalších plochách sa bude
hrať volejbal, futbal, či basketbal.“
Dodajme, že súčasťou zmodernizovaného športového areálu pri Základnej
škole na Ulici 8. mája vo Svidníku
bude osvetlenie na osemmetrových
stožiaroch a celý areál bude oplotený.
Aktuálne finišuje zlúčené územné a
stavebné konanie a po vydaní stavebného povolenia bude môcť mesto
Svidník odovzdať stavenisko a firma
sa bude môcť pustiť do práce.
(ps)

Po oprave teplovodov príde rad na asfaltovanie

Po výmene teplovodných rozvodov v lokalite Ulice Československej armády sa ľudia bývajúci v tejto lokalite dočkajú aj vyasfaltovania rozkopanej
ulice.
Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku totiž v rámci 3. zmeny tohtoročného rozpočtu
mesta Svidník navýšili príspevok Technickým službám mesta Svidník o 14-tisíc eur. Financie
majú poslúžiť na opravu výtlkov na ceste ku skanzenu, asfaltovanie medzier okolo nových
obrubníkov na Ul. Dlhej, zaasfaltovanie prevádzkovej plochy zberného dvora, zaasfaltovanie
prechodu Ul. Pavlovičová a Ul. Sov. hrdinov, zaasfaltovanie chodníka pri Gréckokatolíckej
cirkvi a zaasfaltovanie plochy po modernizácii tepelného hospodárstva pri kotolni K2 na
spomínanej Ul. Čsl. armády.
(ps)
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Rakúšanovi za volantom pravdepodobne prišlo nevoľno,
zišiel do priekopy a zraneniam podľahol
V podvečerných hodinách v utorok 26. októbra došlo na ceste
prvej triedy číslo I/21 medzi obcami Hunkovce a Ladomirová,
k dopravnej nehode osobného motorového vozidla zn. Mercedes.
Vodičom bol 64-ročný Rakúšan, spolujazdkyňou bola 53-ročná Slovenka.
Za doposiaľ presne nezistených príčin vodič zišiel s vozidlom do priekopy,
prešiel na lúku, vošiel do lesného porastu a narazil do stromu. Rakúšan pri
nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Čo bolo presnou príčinou dopravnej nehody, polícia preveruje, pracuje aj s
verziou, že vodičovi prišlo počas jazdy nevoľno, teda mohlo ísť aj o zdravotné
dôvody. Pri dopravnej nehode došlo k celkovej škode na vozidle vo výške
cca 10 000 eur. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu
vo Svidníku, nakoľko došlo k úmrtiu, začal v prípade trestné stíhanie vo veci
prečinu usmrtenia.
(krpz)
Dopravná nehoda sa stala medzi obcami Hunkovce
a Ladomirová. Vodičom bol 64-ročný Rakúšan, spolujazdkyňou bola 53-ročná Slovenka...

inzercia

inzercia

Podduklianske novinky

2. november 2021

Spravodajstvo

6

Pálenica ANMIL v Jurkovej Voli si za päť rokov získala priazeň zákazníkov
Tohto roku najviac destilujú jablká, slivky a hrozno
Po dvoch rokoch nepriaznivej úrody ovocia v našom regióne
si môžu milovníci ovocných destilátov konečne zušľachtiť svoje
ovocie. Vedzte, že teraz je ten správny čas a my sme sa o tom
presvedčili v pálenici ANMIL v Jurkovej Voli. Nie sú síce jediní
a ani prví v našom regióne, ktorí ľuďom ponúkajú služby pestovateľskej pálenice, no patria k tým, ktorých si pestovatelia v
kraji pod Duklou obľúbili.
Rozhovor s hlavným páleníkom pálenice ANMIL v Jurkovej Voli Milanom
Babjakom sme začali tým, že spracovanie ovocia na ovocné destiláty je spôsob, ako zachovať ovocnú chuť a vôňu na dlhé roky, a to všetko v kvalitnom
alkohole. Dôležité je zdôrazniť, že ovocný destilát si môže dať vyrobiť osoba
staršia ako 18 rokov, s trvalým pobytom v SR.
Ak teda máte doma bohatú úrodu sliviek, jabĺk, hrušiek, marhúľ, čerešní či
hrozna, zbystrite pozornosť. Na mysli však od samotného vzniku myšlienky,
že dám z ovocia niečo kvalitné vyrobiť, je treba mať to, že základom kvalitného destilátu je kvalitný kvas. „Z kvalitného kvasu potom v našej pálenici
„vytiahneme to najlepšie.“
O výrobe kvasu a kvasení sa dá rozprávať na pokračovanie. Veľa sa dá nájsť
na internete. Veľa pestovateľov má vlastné, až tajné recepty.
Milan Babjak však v našom rozhovore zhrnul základné pravidlá, ktoré je nevyhnutné dodržať. „Ovocie na kvasenie musí byť kvalitne dozreté a čisté.
Čo dáte do kvasu, to potom budete konzumovať. Po zbere čím skôr treba
ovocie zomlieť, rozdrviť alebo nastrúhať na čo najmenšie kúsky.
Kôstky odstrániť a hroznové bobule kvasiť bez strapcov. Čím kvalitnejšie
to urobíte, tým lepší výsledok bude po destilácii,“ podotkol Milan Babjak
a upozornil, že nie je jedno, v čom svoje ovocie kvasíte. Nádoby na kvasenie
musia byť čisté, bez zápachu a z potravinárskeho materiálu.
V žiadnom prípade ovocie nekvaste v hliníkových alebo smaltovaných nádobách. Pozor na rôzne plastové sudy od chemikálií, lebo vôňa chémie prejde
do kvasu a následne až do destilátu. „Po založení kvasu sa s ním môže
pracovať 5 až 7 dní. Potom už kvas nemiešajte a ani neotvárajte sudy s
kvasom,“ upozornil majiteľ pálenice ANMIL s tým, že kvasenie ovocia v našich
končinách prebieha od 6 do 8 týždňov pri teplote okolo 20°C. Rozlišujú sa
pritom dva základné spôsoby kvasenia podľa teploty prostredia, v ktorom sa
kvasí. Pri teplote 20°C - 25°C prebieha štandardné kvasenie a pri teplotách
pod 20°C je tzv. studené kvasenie. Kvasenie pri nižšej teplote pomáha lepšie
zachovať arómu ovocia.
Skvasenie potom trvá o niekoľko týždňov dlhšie. „Tento spôsob ale

Milan Babjak sa o fungovanie pálenice stará
s dcérou Andreou, ktorá je konateľkou a tiež
vyškolenou páleníčkou

odporúčame skúsenejším pestovateľom,
lebo na začiatku je potrebné čo najskôr
dosiahnuť kvasenie, a to je pri nízkych
teplotách neisté.
Teplota kvasu nesmie nikdy prekročiť
27°C, lebo tam už nastáva prechod do octového kvasenia - baktérie začnú premieňať
alkohol na ocot. Nikdy nesmú byť nádoby s
kvasom umiestnené na priamom slnku!“
Milan Babjak sa o fungovanie pálenice stará
s dcérou Andreou, ktorá je konateľkou a tiež
vyškolenou páleníčkou a zhodne tvrdia, že ak
niekto čokoľvek potrebuje vysvetliť, nech sa na
nich kľudne obráti.
Keď sme už do pálenice v Jurkovej Voli
zašli, tak je jasné, že nás toho zaujímalo čo
najviac. Dozvedeli sme sa okrem iného aj to,
že u nich sa túto sezónu páli najviac z jabĺk,
sliviek a hrozna. Hrušiek a marhúľ vraj bolo
tento rok málo, lebo v čase ich kvitnutia bolo
nepriaznivé počasie.
V rozhovore s Milanom Babjakom sme sa
viackrát vrátili ku kvasu, čo len potvrdzuje, že
ide o najdôležitejšiu vec pri destilácii, lepšie
povedané pri príprave na destiláciu.
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Pálenica ANMIL v Jurkovej Voli si za päť rokov získala priazeň zákazníkov
Snažia sa to, samozrejme, zdôrazňovať a vysvetľovať každému, kto o takéto
spracovanie svojho ovocia prejaví záujem.
„Každému zákazníkovi sa venujeme s maximálnou starostlivosťou a
úctou, nakoľko vieme, koľko námahy a trpezlivosti si vyžaduje výroba
kvasu. Inak, destilácia si vyžaduje dostatok času a neustálu kontrolu.
V našej pálenici pracujeme na destilačnej kolóne s objemom 200 litrov,
ktorá je celá medená a má tri stupne rektifikácie - laicky 3-krát destilované.
Meď neutralizuje kyseliny v destilátoch a zvýrazňuje arómu. Kotol ohrievame starým klasický spôsobom, teda kúrime drevom, čo si znalci destilátov vážia a oceňujú. Samozrejme, že si to vyžaduje značnú prax.“
Milan Babjak s dcérou Andreou pálenicu prevádzkujú od roku 2016 a za tie
roky si získali veľa stálych klientov. Postupne pribúdajú aj noví.
„Niekedy si nás prídu najprv otestovať s menším množstvom kvasu a
potom sme veľmi radi, keď k nám prídu znovu. Meno našej pálenice sa
pomaly šíri cez odporúčania samotných klientov. Získať stáleho zákazníka trvá dlho, ale veľmi rýchlo sa dá stratiť,“ zdôraznil Milan Babjak a
reagoval aj na naše otázky, akí zákazníci ich služby využívajú.
„Teší nás, že kvas začínajú postupne vyrábať aj mladšie ročníky.
Zavolajú alebo prídu osobne poradiť sa, ako na to. Často pomáhame
zákazníkom s podrvením ovocia, prípadne aj s celým procesom kvasenia
priamo u nás,“ ozrejmil Milan Babjak a doplnil, že zákazníkov majú z celého

východného Slovenska, no zašli k nim už a vyrobiť destilát si u nich dali napríklad aj ľudia z Bratislavy či zo západného Slovenska. Celé sa to, samozrejme,
vždy odvíja od toho, aká je úroda v záhradách a sadoch. Keď je ovocia veľa,
aj zákazníkov je viac a zdá sa, že táto
sezóna presne taká bude.
Kalendár Milana Babjaka a jeho
dcéry Andrey, v ktorom si zapisujú
objednávky pálenia či destilácie, je na
tento rok už takmer plný a plnia sa aj
kolónky v tom budúcoročnom. Niekto
si totiž necháva kvas stáť aj dlhšie, než
sú bežné lehoty.
Aktuálna pandemická situácia pretrvávajúca už druhý rok komplikuje
život v mnohých odvetviach a vlastne
všetkým. Výnimkou nie je ani pálenica
Anmil v Jurkovej Voli a vlastne opisom
aktuálnej situácie súvisiacej s ochorením Covid-19 sme náš rozhovor s
Milanom Babjakom aj ukončili.
„Pandemická situácia nás prinútila
obmedziť prítomnosť zákazníkov
vo vnútorných priestoroch počas
destilácie. Chránime seba aj ostatných.
Dúfame, že to je už posledná sezóna obmedzení a tá ďalšia bude
veselšia,“ usmial sa na záver majiteľ
Aktuálna pandemická situácia pretrvávajúca už druhý rok komplikuje život v mnohých odvetviach
hlavný páleník pálenice ANMIL v Jura vlastne všetkým. Výnimkou nie je ani pálenica. Majitelia pálenice veria, že je to posledná sezóna
kovej Voli Milan Babjak.
s obmedzeniami
(ps)

Po novom súd pod Bardejov
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predstavila upravenú verziu súdnej mapy. Jej cieľ je stále rovnaký - dosiahnuť
špecializáciu sudcov a zabezpečiť náhodný výber vecí, čo má
zamedziť korupcii.
V prípade Svidníka je najdôležitejšia situácia tá, že okres už nebude patriť
pod Okresný súd vo Vranove nad Topľou, ako pôvodne reforma predpokladala,
ale pod Okresný súd v Bardejove. Vo Svidníku bude akurát detašované pracovisko bardejovského Okresného súdu. Toto predpokladá tretí návrh súdnej
mapy z dielne Ministerstva spravodlivosti.
Nová verzia podľa ministerky Márie Kolíkovej počíta so zrušením 4 okresných
súdov namiesto pôvodných 24. Ministerka však za nezrušené súdy nepovažuje
tie, ktoré sa zmenia na detašované pracoviská, ako napríklad súd vo Svidníku,
a budú patriť pod iný súd, ako ten svidnícky pod bardejovský.
(ps)

Súd vo Svidníku sa zmení na detašované pracovisko
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Asfaltérska čata na cestách aj vo svidníckom okrese
Vozovka bez trhlín, výtlkov a nerovností
Asfaltérska čata Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) zrealizovala a aktuálne stále realizuje
obnovu vozovky aj na cestách tretej triedy v okresoch Vranov
nad Topľou a Svidník.
Cestmajstermi boli výtlky a trhliny odstránené v obci Zlatník a Valkovce,
kde sa z rozpočtu krajskej samosprávy preinvestovalo vyše 255-tisíc eur.
V obciach Okrúhle a Vyšná Jedľová práce na obnovách vozoviek stále
prebiehajú.
SÚC PSK v záujme prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej

premávky realizuje prostredníctvom svojej vlastnej
asfaltérskej čaty obnovu obrusných vrstiev vozovky na
cestách II. a III. triedy vo viacerých okresoch kraja. Konkrétne aj vo vranovskom a svidníckom regióne.
Asfaltérskou čatou bola realizovaná tiež obnova obrusnej vrstvy a odstránenie trhlín a výtlkov na vozovke cesty
číslo III/3534 v obci Valkovce v okrese Svidník. Konkrétne sa tu opravil vyše 1,7 km dlhý úsek, kde čata použila
V okrese Svidník cestmajstri v súčasnosti naďalej
opravujú vozovku na ceste III/3552 Nižný Orlík - Vyšná viac ako 2 060 ton asfaltového betónu a aplikovala
spojovací asfaltový postrek na vyše 10 tisíc m2 cesty. Na
Jedľová a taktiež na ceste III/3535 Okrúhle - Šapinec
jej modernizáciu sa z rozpočtu prešovskej župy vynaložili
prostriedky vo výške približne 140-tisíc eur.
V okrese Svidník cestmajstri v súčasnosti naďalej
opravujú vozovku na ceste III/3552 Nižný Orlík - Vyšná Jedľová a taktiež na
ceste III/3535 Okrúhle - Šapinec.
Činnosť asfaltérskej čaty Správy a údržby ciest PSK začala fungovať vlani a
34 ročný Stropkovčan bol obvinený z trestného činu falšovanie aktuálne ju vykonávajú siedmi zamestnanci, dvaja vodiči na prepravu a jeden
a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, vedúci čaty. V tomto roku sa jej podarilo realizovať dvadsať úsekov v kraji.
Celkovo obnovila obrusnú vrstvu vozovky v dĺžke približne 16 kilometrov, čo
úradného znaku a úradnej značky.
je približne 96-tisíc m2 plochy a na výkon svojej činnosti použila viac ako 15
Prípad vyšetruje poverený
300 ton asfaltového betónu.
príslušník Obvodného oddeleV rámci svojej činnosti bola nápomocná aj Slovenskej správe ciest, Invesnia Policajného zboru v Stroptičnej výstavbe a správe ciest - Košice, a to na úseku I/21 Šarišský Štiavnik
kove. V mesiaci apríl 2021
- Rakovčík. Na tejto vozovke sa vyasfaltovala viac ako 370 m. Prínosom
si prostredníctvom neznámej
čaty je, že zjednodušuje, urýchľuje a skvalitňuje proces údržby a opráv ciest
osoby nechal vyhotoviť za
druhej a tretej triedy.
sumu 400 eur falošný ukra(psk)
jinský vodičský preukaz na
svoje meno. Platný mal byť
od mája 2021 do mája 2051,
pre skupiny A, B, C.
Tento úradný doklad chcel
37 ročný Stropkovčan bol obvinený z trestného činu krádeže,
využívať ako pravý. V sobotu
stíhaný
je na slobode. Muž sa protiprávneho konania dopustil
23. augusta predpoludním
začiatkom
októbra, v nočných hodinách, keď navštívil jeden z
bol policajnou hliadkou na Ul.
Chotčanskej v Stropkove, ako
rodinných domov na Ul. Konštantínovej v Stropkove.
vodič osobného motorového
Spodnú časť dverí vytrhol a cez tento otvor vošiel dnu. Z domu si odniesol
vozidla zn. Škoda Octavia zavŕtačku, kotúčovú pílu, priamočiarú pílu, ručnú brúsku i 30 metrov dvojžilového
stavený a podrobený kontrole.
kábla. Na 300 eur si majiteľ domu stanovil vzniknutú škodu. Obvinený muž
Bolo zistené, že predložil
takto konal napriek tomu, že za obdobný čin už bol v predchádzajúcich dvadfalošný vodičský preukaz.
Obvinenému mužovi, ak sa vina pred súdom preukáže, hrozí mu trest odňatia siatich štyroch mesiacoch právoplatne odsúdený. Prípad vyšetruje Obvodné
oddelenie Policajného zboru v Stropkove.
slobody až na tri roky.
(krpz)
(krpz)

Jazdil s falošným vodičákom

Objasnili krádež v rodinnom dome

Podduklianske novinky

2. november 2021

Spravodajstvo

9

Nový mestský park so zeleným jazierkom
Mestský park so zeleným jazierkom priamo v centre Svidníka.
V ostatnom období láka na prechádzky čoraz viac Svidníčanov,
ale i ľudí z okolia.
Mestu Svidník sa toto priestranstvo podarilo trochu oživiť a zatraktívniť tak,
aby bolo dostupnejšie pre verejnosť. V lokalite pribudli tabuľky s možnosťami
cvičenia priamo v prírode, tabuľky s vedomosťami o prírode, ale aj atraktívna
možnosť zistiť, ktorý druh odpadu ako dlho škodí prírode a teda ako dlho
sa v prírode rozkladá napríklad plechovka, či plastová fľaša. Osadili tam aj
informačnú tabuľku, ktorá nový mestský park označuje, no pravdou je, že je
osadená ďalej od prístupovej cesty a mnohí nevedia, kam sa vlastne majú
pohnúť.
Vedzte teda, že prístup do nového svidníckeho mestského parku so zeleným
jazierkom je z Polyvkovej ulice popri dome, ktorý je najbližšie k oploteniu areálu
nemocnice. Netreba sa báť, okolo tohto domu kľudne možno prejsť a po pár
krokoch vstúpiť do nového svidníckeho mestského parku. Nech sa páči, užite si
jedinečnú prechádzku lesíkom, ktorý vás vyvedie až do lesoparku pod letiskom
a následne až na letisko.
(ps)

Prístup do nového svidníckeho mestského parku so zeleným jazierkom je z Polyvkovej ulice popri dome, ktorý je najbližšie k oploteniu
areálu nemocnice

Krytá plaváreň bude mať nové šatne i sprchy
Vďaka dotácii z Ministerstva školstva, príspevku Prešovského
samosprávneho kraja z Výzvy pre región i z vlastnej dotácie mesta Svidník po schválení poslancami Mestského zastupiteľstva
bude havarijný stav šatní a spŕch krytej plavárne pri Základnej
škole na Ulici 8. mája minulosťou.
„Odstraňujeme havarijný stav a zveľaďujeme celý priestor šatní a spŕch.
V súčasnosti je nefunkčná hydroizolácia, funkčné tiež nie sú všetky
sprchy a aj hygienický a estetický štandard sa od čias, kedy bol bazén
postavený, výrazne posunul. Meníme zdravotechniku, rozvody vody aj
Takmer 20-tisíc eur bude stáť
oplotenie vojenského cintorína pri
Gréckokatolíckom chráme na nižnom
Svidníku.
Mesto Svidník financie získalo ako
dotáciu od štátu a práce aktuálne
realizuje firma ZED - Stav, s.r.o.,
Bratislava.
Podľa zverejnených informácií ide
o prvú etapu realizácie oplotenie
vojenského cintorína a robotníci stavajú plot rovnaký, aký je aj popri
Gréckokatolíckom chráme farnosti
Svidník-Záhradná.
(ps)

elektriny, samozrejme, sanitu, ale aj dverové výplne,“ informovala nás o
rozsahu prác PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.
Rekonštrukcia šatní a spŕch sa realizuje v celkovej investícii takmer 173-tisíc eur, pričom financovanie odstránenia havarijného stavu je z prostriedkov
Ministerstva školstva vo výške 94-tisíc eur a z príspevku Prešovského samosprávneho kraja z Výzvy pre región vo výške 30-tisíc eur.
Celú akciu mesto dofinancuje z vlastných prostriedkov. „Sme presvedčení,
že po ukončení celej akcie pribudne v meste Svidník ďalší športový
stánok pre milovníkov plávania všetkých vekových kategórií,“ poznamenala primátorka Svidníka Marcela Ivančová. Práce realizuje svidnícka firma
Mikostav.
(ps)

Oplotia vojenský cintorín
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Do boja s lístím svidnícke Technické služby zapojili aj špeciálny vysávač
Je ho vraj aj päťkrát viac ako v zime snehu. S lístím teraz v
jeseni bojujú všetky mestá či obce. Snažia sa uľahčiť si prácu
čo najviac, no častokrát to pripomína jeden veľký boj. Raz bojujú
s technikou, inokedy s ľuďmi.
Príkladom je aj situácia vo Svidníku, kde do boja s lístím nasadili nový stroj.
„Áno, ten motor je hlučný, ale, žiaľ, žiadna elektrická alebo baterková
mašina toto ešte nenahradí, tento výkon, čiže áno, na ten hluk si treba
zvykať,“ potvrdil riaditeľ Technických služieb mesta Svidník Lukáš Dubec.
Nový stroj či vysávač lístia, pretože aj takto ho môžeme nazvať, je namontovaný na vlečke ťahanej traktorom. Tento špeciálny zberač uľahčí pracovníkom
Technických služieb robotu, no a takisto aj odbremení pracovníkov na malé
obecné služby či aktivačné práce.
„Hrabliam sa nevyhneme, tie sú, samozrejme, stále potrebné, ale to
nahadzovanie na auto, hlavne vo veternom počasí, bolo neznesiteľné,
takže hlavne v tomto určite je to pomoc. Potrebujeme na to menej ľudí
a sme efektívnejší,“ vyhlásil Lukáš Dubec.
Napriek novému pomocníkovi je to jeden každoročne sa opakujúci boj. Vie
to aj zamestnanec Technických služieb mesta Svidník Miroslav Macko, ktorý
trávu kosí a lístie zbiera už 36-ty rok. „Vždy sa ručne hrabalo, teda ženy
hrabali lístie a na kopy dávali. Potom sme to my zbierali a vyvážali,“
povedal nám dlhoročný pracovník svidníckych Technických služieb.
Moderná technika teraz uľahčuje i urýchľuje robotu. Šéf svidníckych technických služieb tvrdí, že so zberom lístia tak budú aj štyrikrát rýchlejší. „Odbremení to ľudí od manuálnej roboty, je to iné, ako ručne nahadzovať,“

dodal Miroslav Macko.
Presné štatistiky o tom, koľko ton lístia teraz v jeseni z ulíc mesta pracovníci
Technických služieb vyvezú, síce ich riaditeľ Lukáš Dubec nemá, no isté odhady nám predsa len poskytol. „Z jedného dňa je to niečo okolo troch až
štyroch ton a my ho kompostujeme na mestskej kompostárni.“
V uliciach Svidníka si však mnohí istotne všimli menej nezamestnaných pracujúcich v rámci malých obecných služieb či aktivačných prác. Je to pravda,
skutočne ich je menej, no nesúvisí to len s modernizáciou.
„Pred dvomi rokmi ich bolo vyše sto, bolo ich aj viac vidieť, aj ich ľudia
vnímali, teraz ich je niekde okolo
40, preto sa aj ľuďom zdá, že vymizli,“ priznal Lukáš Dubec, ktorému
by sa viac nezamestnaných v rámci
aktivačných prác či malých obecných
služieb zišlo. PR manažérka mesta
Svidník Kristína Tchirová vysvetlila, v
čom spočíva pokles tzv. aktivačných
pracovníkov v uliciach Svidníka.
„Menej uchádzačov o takúto prácu
je evidovaných na úrade práce. Aj
keď sa nám nahlási určitý počet
ľudí, ktorých teraz máme okolo 30,
tak z tohto počtu je určitá časť ľudí
v karanténe, iná časť je z iných zdravotných dôvodov na PN-ke.“
Aj tento prípad potvrdzuje, že modernizácia je zrejme nevyhnutná. Nielen
Nový stroj či vysávač lístia je namontovaný na vlečke ťahanej traktorom. Tento špeciálny zberač uľahčí pracovníkom kvôli zefektívnení práce, ale aj preto,
Technických služieb robotu, no a takisto aj odbremení pracov- že o pár rokov už v boji lístím možno
ani nebude mať kto pomôcť.
níkov na malé obecné služby či aktivačné práce...
(ps)

Svidník sa dočká atraktívnejšej vianočnej výzdoby
Svidníčania sa dočkajú oživenia vianočnej výzdoby, resp. jej
spestrenia. Na zakúpenie novej vianočnej výzdoby poslanci
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku vyčlenili 10-tisíc eur.
Stalo sa tak v rámci návrhu predneseného viceprimátorom Svidníka Michalom Goriščákom po tom, čo zakúpenie novej vianočnej výzdoby navrhovala
poslankyňa Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Katarína Siváková.
Jej návrhy už v roku 2020 poslanecký zbor po vyjadreniach primátorky Marcely Ivančovej odsunul na neskôr, no poslankyňa Katarína Siváková práve
v pandemickom období v závere roka 2020 argumentovala, že doplnenie
vianočnej výzdoby by mohlo byť spestrením prechádzok Svidníčanov vo
vianočnom období, keď kvôli pandémii museli byť mnohí dlho takpovediac
zavretí doma.
Jej snaha napokon vyústila, ako sa hovorí, v úspech, keď po viceprimátorom návrhu v polovici tohto roka poslanci odobrili 10-tisíc eur na zakúpenie
novej vianočnej výzdoby. „Po zhodnotení priestorových možností, ale
aj celkového estetického zámeru, sme vybrali výrazný tzv. fotopoint
nadrozmerných veľkostí a niekoľko menších prvkov tak, aby sme vytvorili čo najlepší efekt.

Detaily zatiaľ neprezradíme, aby sme obyvateľov neochudobnili o moment prekvapenia. Veríme, že sa tak mesto Svidník stane atraktívnejším
počas vianočného, ale aj zimného obdobia,“ povedala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.
(ps)
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Svidnícki extraligisti majú z piatich zápasov tri výhry a dve prehry
Tréner Rastislav Paňko pozitívne hodnotí prínos mladých hráčov
Minulotýždňová prestávka padla svidníckym extraligovým volejbalistom vhod. V novej sezóne majú za sebou hráči TJ Slávia
Svidník päť zápasov, z ktorých tri vyhrali a v dvoch ťahali za
kratší koniec. O doterajšom priebehu sezóny sme sa rozprávali
s trénerom Svidníka Rastislavom Paňkom.

„Počas prípravného obdobia
sme sa medzi sebou navzájom
spoznávali, tím sa dostával
postupne do formy, ale, žiaľ,
po prvom vyhratom zápase nás
postihli viaceré zranenia, čo
výrazne ovplyvnilo napredovanie družstva,“ priznal Rastislav
Paňko s tým, že výpadok hráčov
v tréningovom procese, z dôvodu
už spomínaných zranení (úrazy,
karanténa), pociťujú nielen v tréningovom procese, ale aj priamo
na zápasoch.
Pozitívne v tejto situácii podľa
neho je, že tak dostávajú príležitosť

„Samozrejme, že najviac sa
môžem oprieť o hráčov, ktorí
už majú určité skúsenosti, ako
Macko, Fedorenko, Vitko st. a
Sopko ml. Kladne hodnotím prítomnosť hráčov Kozáka, Vitka
ml., Gulu, Guláka, Skaskovcov
a iných mladších volejbalistov,
ktorí prinášajú do hry dravosť,
energiu, bojovnosť a chuť vyhrávať,“ zhodnotil svidnícky tréner
a vyzdvihol výkon Šimona Kozáka, ktorý 30-mi bodmi proti VKP
Bratislava výrazne dopomohol k
víťazstvu 3:2.
„Každý zápas je iný a niečím
špecifický, no nie vždy to vyjde,

ako napríklad zápas proti Prešovu,“ poznamenal ešte tréner.
Na adresu mladých hráčov v tíme
Rastislav Paňko uviedol, že prinášajú do družstva mladú energiu.
Sú to chlapci, ktorí majú 16 až
18 rokov Ľ. Skasko, B. Skasko, E.
Gulák, B. Paňko, R. Magera a A.
Králik, ale aj o niečo starší chlapci
D. Šelong, P. Marjov, či B. Horňák.
Týchto hráčov môžeme vidieť v
1. lige, kde musia hrať množstvo
zápasov.
Ako sme už v úvode uviedli, minulý
týždeň mali Svidníčania v extralige

nastúpiť na zápas aj mladší hráči
a tým získavajú cenné skúsenosti.
„Aj keď nemáme tím v stopercentnom zložení, na každý zápas
nastupujeme s cieľom podať čo
najlepší výkon a zvíťaziť,“ podotkol Rastislav Paňko a v našom
rozhovore tak trochu zhodnotil aj
jednotlivých hráčov.
Priznal však, že je to ťažké, keďže
každého hráča už pred začiatkom
sezóny poznal, vedel o ich kvalitách
a nedostatkoch a teraz nadišiel
čas, aby sa počas sezóny tieto
nedostatky odstraňovali a kvalita
hráčov zvyšovala.

Tréner Rastislav Paňko povedal, že výpadok hráčov v tréningovom procese,
z dôvodu už spomínaných zranení (úrazy, karanténa), pociťujú nielen v tréningovom procese, ale aj priamo na zápasoch

voľno.
Teraz v stredu 3. novembra ich čaká štvrťfinále Slovenského pohára proti Prievidzi,
v sobotu domáci zápas proti Komárnu, na
ktoré sa tešia a pripravujú.
„Do konca roka máme program nabitý
a veríme, že pandemické opatrenia ich
neovplyvnia,“ povedal svidnícky tréner
Rastislav Paňko a na margo rozbehnutej extraligovej volejbalovej sezóny ešte dodal:
„Favoriti sú družstvá Komárna a Myjavy,
Prešov sa ukazuje momentálne v dobrej
forme, ale sezóna je dlhá. Je pred nami
množstvo zápasov, verím chlapcom,
verím, že sezóna bude pre nás úspešná
a tiež verím, že nesklameme fanúšikov
svidníckeho volejbalu.“
(ps)
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Budúce mamičky, nezabúdajte na dávku tehotenské
Pomoc vo forme novej dávky tehotenské získalo od Sociálnej
poisťovne v období od mája do septembra tohto roku priemerne
mesačne takmer 19 tisíc budúcich mamičiek.
Sociálna poisťovňa zo svojich štatistických údajov zároveň zistila, že viac
mamičiek poberá dávku materské ako
ich predtým poberalo dávku tehotenské. V rovnakom období od mája do
septembra poberalo materské priemerne 26,5 tisíc poistenkýň.
Jednou z príčin môže byť skutočnosť, že budúce mamičky o novej
dávke tehotenské stále nevedia a
neuplatnili si na ňu nárok podaním
žiadosti. Aj preto im Sociálna poisťovňa v najbližších dňoch informačnými
listami pripomenie, že túto možnosť
ešte stále majú.
***
Sociálna poisťovňa aktívne
osloví poistenky
Požiadať o tehotenské môžu poistenkyne aj spätne, ak sa pôrod, resp.
ukončenie tehotenstva uskutočnilo po
31. marci 2021. O dávku tak mamičky
nemusia prísť. Sociálna poisťovňa
ich preto aktívne na túto možnosť
upozorní.
V najbližších dňoch začne posielať
listy s informáciami tým poistenkám,
ktoré o dávku nepožiadali, hoci
im nárok pravdepodobne vznikne.
„Tehotenské má pomôcť budúcim
mamičkám pripraviť sa na príchod
bábätka. Táto nová dávka je tu pre
ne, a preto sme sa rozhodli ich
iniciatívne osloviť, aby ju využili.
Chceme, aby sa dávka dostala
k adresátkam v čo najväčšom
možnom rozsahu,“ uviedol v tejto
súvislosti generálny riaditeľ Sociálnej
poisťovne Juraj Káčer.
Tehotenské zaviedla medzi nemocenské dávky novela zákona o sociálnom
poistení od 1. apríla 2021, prvé dávky
začala Sociálna poisťovňa vyplácať v
máji 2021.
***
Kto má nárok na tehotenské
Dávka je určená pre ženy, ktoré sú
na začiatku 13. týždňa tehotenstva

(27. týždeň pred očakávaným dňom
pôrodu) a sú nemocensky poistené
(zamestnankyne, samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne
nemocensky poistené osoby) alebo
im k tomuto dňu plynie ochranná
lehota po skončení nemocenského
poistenia. Ďalšiu kategóriu tvoria budúce mamičky, ktoré majú v tento deň
prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej
dovolenky (zamestnankyne, ktorým
trvá pracovný pomer) alebo z dôvodu
poberania rodičovského príspevku
(samostatne zárobkovo činné osoby),
ak nevykonávajú činnosť samostatne
zárobkovo činnej osoby.
Ďalšou podmienkou nároku na
tehotenské je 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch
rokoch pred začiatkom 13. týždňa

tehotenstva a v prípade samostatne
zárobkovo činných osôb a dobrovoľne
nemocensky poistených osôb aj zaplatenie poistného včas a v správnej
výške (nedoplatok musí byť nižší
ako 5 eur).
Dávku môžu získať všetky poistenky,
ktoré spĺňajú spomínané podmienky a
porodili, resp. ukončili tehotenstvo po
31. marci 2021. Nová dávka sa netýka
tehotných študentiek, pre tie je určené
tzv. tehotenské štipendium, o ktoré
treba požiadať príslušnú školu.
***
Popri tehotenskej dávke
možno naďalej pracovať
Sociálna poisťovňa dávku poskytuje
až do skončenia tehotenstva (pôrodom, umelým prerušením tehotenstva
alebo spontánnym potratom). Na
rozdiel od väčšiny nemocenských
dávok môžu budúce mamičky popri
jej poberaní zároveň pracovať či
podnikať, teda mať ďalší príjem alebo poberať iné dávky ako sú napr.

materské, nemocenské či rodičovský
príspevok.
Nárok na tehotenské to neovplyvní.
V tomto roku môže poistenka dostať
tehotenské v rozpätí od 215,15 eura
do 333,90 eura mesačne.
***
Ako o tehotenské požiadať
a ako ukončiť jeho poberanie
Ak sa domnievate, že spĺňate podmienky nároku na tehotenské a doposiaľ ste nepodali žiadosť, požiadajte
svojho gynekológa, aby Vám tlačivo
Žiadosť o tehotenské, ktoré má od
Sociálnej poisťovne k dispozícii,
dodatočne potvrdil. Žiadosť potom
predložte miestne príslušnej pobočke
Sociálnej poisťovne.
Môžete tak urobiť elektronicky cez
elektronický formulár ŽIADOSŤ O
TEHOTENSKÉ, ku ktorému priložíte
kópiu/sken 1. strany žiadosti (strana
potvrdená lekárom). Žiadosť môže
žena poslať pobočke aj poštou či
doručiť ju osobne. Nárok na dávku
si môžu mamičky uplatniť až tri roky
spätne, o nič teda nemusia prísť.
Stále ešte môžu získať finančnú
pomoc na kompenzáciu zvýšených
výdavkov v období tehotenstva, ktorá
im pomôže preklenúť nové životné
obdobie.
Po pôrode, resp. po ukončení tehotenstva netreba zabudnúť ani na
povinnosť oznámiť ukončenie tehotenstva. Pobočke je potrebné zaslať
Potvrdenie o skončení tehotenstva.
Tlačivo má k dispozícii a rovnako
ho vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bolo tehotenstvo
ukončené alebo gynekológ, ktorý sa
o ukončení tehotenstva dozvedel.
Lekár na tlačive potvrdí dátum ukončenia tehotenstva. Je potrebné, aby
lekárom potvrdené tlačivo poistenka
doručila pobočke čo najskôr.
Ďalšie informácie vo veci podania
žiadosti o túto dávku, podmienkach
nároku, spôsobe jej výpočtu a ukončenia nájdete tu: https://www.socpoist.sk/tehotenske/
(socpoist)

Gymnazisti na online konferencii zameranej na trh práce
V závere októbra sa študenti maturitného ročníka zúčastnili
online konferencie READYCON zameranej na budúcnosť trhu
práce, na ktorej mali možnosť získať poznatky z oblasti zdravotníctva, IT technológií a obchodu.
Prvá časť bola venovaná neustále prebiehajúcim zmenám odrážajúcim sa na
trhu práce, ktoré nastávajú v dôsledku pokroku vo vede a technike. Panel bol
zameraný na kľúčové zručnosti a budúcnosť trhu práce ako celku. V druhej
časti sa prostredníctvom troch paralelne prebiehajúcich rečníckych panelov
diskutovalo o jednotlivých profesijných odvetviach.
Týkalo sa to zdravotníctva, IT technológií a obchodu. V každom odvetví sa
konali dva odborné workshopy. Cieľom konferencie READYCON bolo poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúc-

nosti, aby vedeli podnikať kroky,
ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie.
Víziou projektu READYCON je
pomôcť študentom pripraviť sa
a adaptovať na budúcnosť sveta
práce.
Počas celej konferencie sa mohli
študenti zapájať do debaty, pýtať
sa na otázky a odpovedať v anketách prostredníctvom aplikácie
SLI.DO. Bola to skvelá skúsenosť
a sme vďační, že sme sa niečoho takého mohli zúčastniť.
Zuzana Hajduková, GDH vo Svidníku
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Nová výstava je skvelou príležitosťou na návštevu múzea!
SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku otvára 3. novembra 2021 o 14.00 hod. výstavu fotografií Vidiecka krajina medzi
kultúrou a turizmom.
Výstava je súčasťou medzinárodného grantového projektu Spájanie kultúr kultúrna mobilita v prihraničnej oblasti, HUSKROUA / 1702 / 3.1 / 0040, ktorý
je financovaný z programu medzinárodnej cezhraničnej spolupráce Maďarsko
- Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020.
Vystavené fotografie sú výsledkom terénneho historického, kultúrneho
a turistického výskumu jednotlivých sídiel Zakarpatskej oblasti (Ukrajina),
Satu Mare (Rumunsko) a Prešovského kraja (Slovensko). Aby sa preukázal
turistický potenciál a zachovanie tradičnej ľudovej kultúry prihraničných regiónov, medzinárodný projektový tím preskúmal tieto dediny: Jasіňa a Seredné
Voďane (okres Rachiv), Koločava (okres Mižhirja), Vyškovo (okres Chust) a
Užok (okres Velykyj Bereznyj) na Ukrajine; Tarna Mare, Orasu Nou (maďarská
dedina), Certeze, Petresti (švábska dedina) a Andrid v okrese Satu Mare v
Rumunsku; Hrabovčík, Dobroslava, Vladiča, Turany nad Ondavou a Jarabina
v Prešovskom kraji na Slovensku.
Pozývame vás navštíviť výstavu a vychutnať si kultúru, tradície a krajinu
15 dedín na Ukrajine, Slovensku a v Rumunsku. Podujatie bude prebiehať
v zmysle protiepidemických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR.
V SNM - MUK výstava potrvá do 3. decembra 2021 a potom poputuje do
Rumunska, kde bude otvorená v Župnom múzeu Satu Mare.
(snm-muk)

Daňovníci už vo väčšine prípadov nebudú dostávať tzv. žlté lístky do poštových schránok
Finančná správa bude od 1. januára budúceho roka s daňovými
subjektami komunikovať naplno obojsmerne elektronicky. Znamená to, že po novom už nebudú daňovníci vo väčšine prípadov
dostávať tzv. žlté lístky do poštových schránok, ale rozhodnutia a
úradné dokumenty im bude finančná správa zasielať na Ústredný
portál verejnej správy (ÚPVS).
Finančná správa pripravuje pre svojich klientov ďalšie opatrenie, ktoré
im uľahčí komunikáciu s daňovými úradmi. V súčasnosti naplno pracuje
na zavádzaní obojsmernej elektronickej komunikácie v daňovej oblasti.
Po novom sa už od 1.1. 2022 nebude komunikácia zo strany finančnej
správy uskutočňovať cez portál finančnej správy, ale dokumenty budú
doručované do elektronických schránok zriadených na ÚPVS v súlade
so zákonom o e-Governmente. Daňovníci si budú môcť nastaviť zasielanie notifikácií o novej správe v schránke ÚPVS, a to buď zasielaním

oznámenia na email alebo prostredníctvom SMS správy.
V prípade že daňový subjekt (občan, podnikateľ) nemá schránku na ÚPVS
aktivovanú na elektronické doručovanie, zabezpečené bude doručenie cez
službu „Centrálne úradné doručovanie“. V rámci tejto služby sa vyhotovujú
a doručujú listinné rovnopisy elektronických úradných dokumentov prostredníctvom Slovenskej pošty.
Obojsmerná komunikácia pre daňovú oblasť nadväzuje na už existujúcu
obojsmernú elektronickú komunikáciu medzi colnými úradmi a ich klientmi v
oblasti správy spotrebných daní. Cieľom finančnej správy je „splatiť“
klientom dlh z minulosti a zefektívniť a zrýchliť vzájomnú komunikáciu.
Daňovníci navyše získajú lepší prehľad o svojich povinnostiach a z
pohodlia domova si budú môcť pozrieť, čo budú potrebovať, keďže
im odpadne povinnosť prevziať si úradný dokument na pošte, resp.
prostredníctvom poštového doručovateľa.
Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk
Martina Rybanská, hovorkyňa finančnej správy

Od 1. novembra je 24 okresov v čiernej farbe a 39 je bordových
Od pondelka 1. novembra je na Slovensku 24 okresov v čiernej fáze - treťom stupni ohrozenia a ďalších 39 sa zafarbilo na bordovo - druhý stupeň
ohrozenia.
V červenej fáze - prvom stupni ohrozenia je osem okresov a rovnako
osem okresov je oranžových - v
stupni ostražitosti.
Oranžová farba - stupeň ostražitosti: okresy Bratislava I.-V.,
Galanta, Komárno, Šaľa,
Červená farba - prvý stupeň
ohrozenia: okresy Dunajská
Streda, Ilava, Levice, Nové Zámky, Prievidza, Senica, Trnava,
Žarnovica
Bordová farba - druhý stupeň
ohrozenia: okresy Bánovce
nad Bebravou, Banská Bystrica,
Banská Štiavnica, Brezno, Bytča,
Detva, Dolný Kubín, Gelnica,
Hlohovec, Kežmarok, Košice I.-

IV., Košice-okolie, Krupina, Liptovský Mikuláš, Malacky, Myjava, Nitra, Nové
Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov,
Púchov, Revúca, Rožňava, Senec, Skalica, Trebišov, Trenčín, Turčianske
Teplice, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom, Žilina, Zlaté Moravce, Zvolen
Čierna farba - tretí stupeň
ohrozenia: okresy Bardejov,
Čadca, Humenné, Kysucké
Nové Mesto, Levoča, Lučenec,
Martin, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Poltár, Poprad,
Rimavská Sobota, Ružomberok,
Sabinov, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa,
Stropkov, SVIDNÍK, Topoľčany,
Tvrdošín, Vranov nad Topľou.
(pn)
Situácia v okrese Svidník sa nezmenila. Stále sme na zozname čierných
okresov
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku.
Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
6. a 7. novembra: MUDr. S. Potomová - Sov. Hrdinov 460/114 vo Svidníku.
Kontakt: 054/752 53 09.
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.

Úradná správa č. 15 zo dňa 26. októbra 2021
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
VV OOFZ schválil termín Volebnej konferencie OOFZ dňa 26.11.2021 vo
Svidníku.
- Volebná komisia OOFZ vyhlasuje podľa čl. 31/3 Stanov OOFZ Volebnú
konferenciu (voľby do orgánov OOFZ) ktorá sa uskutoční dňa 26.11.2021
(piatok) o 17:00 hod. v reštaurácii AB Svidník.
Pozvánka bude klubom zaslaná mailom prostredníctvom ISSF managera.
Navrhnúť kandidáta na volenú funkciu podľa čl. 16/1 Stanov OOFZ je oprávnený člen OOFZ a riadny člen OOFZ (futbalový klub).
- Návrhy kandidátov na volených členov orgánov OOFZ (s uvedením jeho
kontaktu) musia byť podané písomne na OOFZ najneskôr 5 dní pred dňom
konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby, t. j. do 21.11.2021 23:59:59
hod. (čl. 31/4 Stanov OOFZ) buď osobne na sekretariáte OOFZ, resp. mailovou
formou na adresu obfzsk@futbalsfz.sk s predmetom správy „Voľby 2021“.
Voľby do orgánov OOFZ podľa Stanov OOFZ:
- Voľba predsedu OOFZ na obdobie 2022-2025
- Voľba členov VV OOFZ na obdobie 2022-2025
- Voľba členov riadnej konferencie OOFZ na obdobie 2022-2025,
podľa kľúča 1 člen za 1 FK účinkujúci v súťažiach dospelých OOFZ
- Voľba kontrolóra - predsedu RK OOFZ na obdobie 2022-2025
- Voľba predsedu odvolacej komisie OOFZ na obdobie 2022-2025
- Voľba predsedu disciplinárnej komisie OOFZ na obdobie 2022-2025
- Voľba členov riadnej konferencie VsFZ na obdobie 2022-2025,
podľa kľúča VsFZ

Členom orgánu OOFZ môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:
- Je individuálnym členom SFZ (je registrovaný v ISSF)
- Má spôsobilosť na právne úkony
- Bezúhonnosť
- Súhlasí s kandidatúrou
Oprávnenie byť delegátom na Volebnej konferencii OOFZ (meno osoby, ktorá
bude klub na Volebnej konferencii zastupovať) oznámi klub prostredníctvom
svojho ISSF managera mailovou formou na adresu: obfzsk@futbalsfz.sk s
predmetom správy „Delegát 2021“ najneskôr 3 dní pred začiatkom konferencie
(do 23.11.2021 do 23:59:59 hod.).
Usmernenie: Organizačné pokyny pre amatérsky futbal
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/vsfz/spravy/usmernenie-organizacnepokyny-pre-amatersky-futbal/
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 12. kola 6. ligy dospelých
Kontumuje: stretnutie 11. kola 6. ligy dospelých Mestisko - Chotča 7:3 na 0:3
kont., podľa SP čl. 52/m, poplatok 10 eur, Mestisko
Odložila na neurčito stretnutia 6. ligy dospelých 13. kolo: 31.10.2021 z dôvodu
zmeny epidemiologickej situácie a zmeny farby Covid automatu (čierna farba)
okresov Svidník a Stropkov.
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník
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ČÍTAJME VIAC!
Predstavím vám svoju obľúbenú činnosť. Po ťažkom dni v škole
a útrapách s ňou spojených sa teším domov, kedy sa vyvalím
na gauč alebo na posteľ, možno siahnem po nejakej maškrte z
kredenca a zahĺbim sa do knihy. Ponorím sa do druhého sveta,
hlcem životné príbehy postáv, dozvedám sa stále čosi nové.
Dokonalý relax. Nádherne strávený čas pred ďalšími povinnosťami.
Avšak nie každý, alebo skôr väčšina ľudí, si nepredstavuje čítanie ako užitočný a zábavný koníček. Skôr ako (ne)nutné zlo. Čítanie im príde nezáživné,
nudné, zbytočné, priam namáhavé.
Najprv som tomu veľmi nechápala. Nevedela som si predstaviť, ako by niekto mohol nerád čítať. Prestala som sa však čudovať, keď som čírou náhodou skúšala čítať knihy v angličtine
alebo češtine. Čítanie bolo pre mňa utrpením, hoci slovám
som rozumela. Dôvod bol ten, že som sa nevedela „vžiť“ do
knihy. V cudzom jazyku mi (akože) nezmizli písmenká pred
očami a neobjavili sa mi obrazce namiesto nich, akoby vo
filme. Teraz mi to dáva zmysel, že ľudia neradi čítajú. Pre
mnohých je čítanie len pozorovaním bezduchých slov.
Ale čo s tým? Nuž, jeden múdry človek povedal, že neexistuje človek, ktorý nerád číta, ale iba ten, kto ešte nenašiel
tú správnu knihu. Veru, voľba knihy je dôležitá a ten, kto má
cieľ sa naučiť čítať viac, by mal hľadať knihu o veciach, ktoré
ho zaujímajú, písanú v jazyku a štýle reči, ktorý je mu blízky. Keď čitateľ „začiatočník“ siahne po náročnej knihe, môže sa mu čítanie ešte viac znechutiť.
Nedajte sa odradiť myšlienkou: „Veď aj tak žiadne knihy nepoznám, ako si
teda mám vybrať? Kašlem na to.“ Žiadne také.
Žijeme v dobe, kedy sú informácie prístupné ľahko a hneď. Recenzie a
odporúčania na internete. Logicky tá najlepšia kniha bude mať najviac pozitívnych ohlasov. A máme nielen internet. Vo Svidníku sa nachádza úžasná
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Podduklianska knižnica, ktorá obsahuje nielen kvantum kníh v plných regáloch,
ale aj srdečné pani knihovníčky, ktoré s radosťou pomôžu každému nájsť
medzi knihami to svoje. Nesmiem zabudnúť na bibliobus premávajúci so
zbierkou najlepších a najobľúbenejších kníh po celom svidníckom okrese, a
na novootvorený obchodík s knihami a s romantickým názvom „Medzi riadkami.“ Moje odporúčania na každé
z týchto miest sú vrelé; šup-šup
ich navštíviť. Milí ľudia, ktorí ich
prevádzkujú, vám radi ukážu dielo
vhodné pre vás.
Och, a ja som vám nepovedala, že prečo by sme mali čítať knihy? Pardon,
hneď to napravím. Tak teda, benefitov je naozaj veľa. Človek rozvíja svoju
slovnú zásobu, ktorá mu môže pomôcť aj pri bežných činnostiach, nielen
keby ste chceli napísať vlastnú knihu. Slovná zásoba sa výborne využíva pri
motivačnom liste a aj pri zamilovaných lístočkoch.
Čítanie rozvíja fantáziu, ktorá sa nevníma iba ako pomôcka
na snívanie, ale aj ako schopnosť spájať svoje spomienky a
vnemy do nových myšlienok, plánov, nápadov. Čítajúci človek
si rozvíja empatiu, spoznáva myšlienky a príčinu konaní ľudí
odlišných od seba.
A to ešte nehovorím o tom, že na knihu nepotrebujeme
wi-fi ani nabíjačku.... Výhody by sme vymenovávali ešte
dlho. Skrátka, čítanie vyťaží zo schopností nášho mozgu
maximum. Preto pozývam: Čítaj, čítajte, čítajme viac! Knihy
sa nemusia čítať iba v mesiaci kníh, ale v každom čase,
období a počasí, obzvlášť je to príjemné spestrenie dlhých
chladných večerov, ktoré nás čakajú. Verím, že bude stále
viac a viac tých, ktorí objavia čaro čítania.
Osobný pohľad M. J.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Života kniha zavrela sa,
písaná srdcom, krvou zo žíl.
Zápis v nej zlatým písmom hlása,
že otec čestne život dožil.
Nech jeho telo v rodnej hrude
v pokojnom spánku odpočíva.
V pamäti našej žiariť bude pamiatka jeho stále živá.
S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme,
že nás 24. októbra 2021 vo veku 85 rokov opustil manžel, otec a dedko

JÁN FEDORKO zo Svidníka
Ďakujeme všetkým, ktorí ho sprevádzali na jeho poslednej ceste, za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Zároveň ďakujeme personálu Dialyzačného pracoviska vo Svidníku pod vedením primárky MUDr. Ally Fülöpovej za príkladnú zdravotnú starostlivosť.
S láskou a úctou manželka Helena, dcéry Nadežda a Galina, synovia
Ivan s manželkou Hankou, Peter s manželkou Valikou, vnúčatá Veronika,
Natálka a Ivko

Kto daroval krv?
V stredu 27. októbra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej
nemocnice v rámci Študentskej kvapky krvi darovať krv 37 bezpríspevkových
darcov:
Jaromír Vanda (33), Peter Gajdoš (21), Andrej Vook (10), Richard Gajdoš
(13), Ľuboš Šimko (28), Jozef Manduľa (70), Radovan Bičej (53), Ľuboslav
Hmurčík (82), Jozef Kurty (15), Ľuboš Petraš (41), Peter Kimák (42), Ján
Polončák (15), Ľudovít Korekáč (60), Filip Zapotocký (2), Ľuboslav Hmurčík
(3), Róbert Bajcura (19), Tomáš Fečko (2), Monika Zajarošová (10), Ľuboš
Zajaroš (5), Silvia Savčáková (19), Radoslava Barančíková (7), Juraj Čečko
(71), Andrea Suchaničová (5), Peter Sekeľ (20), Dominik Sekeľ (13), Veronika
Sekeľová (14), Daniel Liopka (2), Vladislava Jurková (3), Veronika Andrijková
(11), Martin Rodák (37), Peter Juško (82), Jana Digoňová (4), Róbert Smrek
(4), Silvia Fedorišinová (5), Gregor Gonos (prvodarca), Kristián Hamrík (prvodarca), Norbert Antoš (prvodarca).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku
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SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA www.podduklianskakniznica.sk
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Utorok 2. novembra: 17:00 + Štefan; Streda 3. novembra: 17:00 + z rod.
Blichovej a Kokuľovej; Štvrtok 4. novembra: 7:00 + Karol, Alica, Ján, Anna
Piatok 5. novembra: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre členov arcibratstva sv. ruženca; Sobota 6. novembra: 7:00 + Viliam; Nedeľa 7. novembra:
9:00 Za farnosť.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Utorok 2. november: Svätí muč. Akindin, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor,
Anempodist, 8.45 hod.: DSS Átrium, 12.00 hod.: † zosnulých dobrodincov,
18.00 hod.: † duše v očistci; Streda 3. november: Svätý mučeník biskup
Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas, 6.30 hod.: * Jolana, 18.00 hod.:
† Juraj, Anna, Mária, † Anna siváková, Alexander Rusinko; Štvrtok 4. november: Prepod. otec Joannikios Veľký. Svätí mučeníci Nikander a presbyter
Hermaios, 6.00 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Arcibratstvo
ruženca, tichá adorácia, 17.15 hod.: ruženec za závislých s komunitou cenacolo, 18.00 hod.: Andrej, Mária, Andrej, Barbora, tichá adorácia do 20:00;
Prvý piatok 5. november: Svätá muč. Galaktión a Epistéma, 6.30 hod.: †
Pavol, Zuzana, Ján, Mária / † duše v očistci, 18.00 hod.. † Anna Cimbalová
a ost. z rod., eucharistická pobožnosť; Fatimská sobota 6. november: Náš
blahoslavený Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup, 8.00 hod.: †
Ján, Mária / † Ján Fedorko (týždňová lit.), 18.00 hod.: sv. lit. s platnosťou
na nedeľu, 24. nedeľa po päťdesiatnici, 7. Hlas, 7. november: Tridsiati
traja mučeníci z Melitíny. Prepod. otec Lazár Divotvorca, 8.00 hod.. * Janka
(uzdravenie), 9.15 hod.: * Alena, Erika, Juraj, 10.30 hod.: * za farnosť, 18.00
hod.: * Anna, Mária.
- Prvé stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na prvú spoveď bude v piatok 12.
11. v chráme od 16:30 hod. Dieťa + rodič.
- V tomto týždni sú liturgie kvôli pandémii opäť s obmedzeným počtom veriacich - max. 50 ľudí. V nedeľu o 8:00, 10:30 sú liturgie pre OTP - max. 75
osôb. Bohoslužby o 9:15 a 18:00 pre všetkých, avšak max. 50 ľudí. Ďakujeme
za pochopenie.
- V prvopiatkovom týždni spovedáme pol hodinu pred každou bohoslužbou,
vo štvrtok, piatok od 17:00. Spovedanie chorých v domácnostiach je v piatok
doobeda. V sobotu sa modlíme od 7:30 ruženec a po sv. liturgii moleben k
Bohorodičke.
- V prvom novembrovom týždni je možné získať plnomocné odpustky pre duše
zosnulých: svätá spoveď, účasť na eucharistii- sväté prijímanie a modlitba na
úmysel sv. otca. Chorý v domácnosti namiesto účasti na bohoslužbe obetujú
svoje utrpenie na tento úmysel.
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
Utorok 2. novembra: Spomienka na všetkých zosnulých, 18.00 hod.: + z rod.
Majdovej a Kaliňákovej; Streda 3. novembra: Feria, 6.30, + Michal, Andrej,
Mária, 18.00 hod.: + z rod. Božíkovej, Reviľákovej, Štvrtok 4. novembra:
Sv. Karola Boromejského, 6.30 hod.: + z rod. Fedešovej, 18.00 hod.: 1.z rod.
Perháčovej, Cubiakovej, 2. + Štefan, Terézia; Piatok 5. novembra: Feria, 1
piatok v mesiaci, 6.30 hod.: + z rod. Lukáčovej a Hoškovej, 18.00 hod.: + Peter,
Jozef, Anna, Juraj; Sobota 6. novembra: Panny Márie v sobotu, 8.00 hod.:
1. + členov ružencového bratstva, 9.00 hod.: 2. + Mikuláš, Helena, Mikuláš;
Nedeľa 7. novembra: 32. nedeľa cez rok, 7.00 hod.: + Mária, 8.00 hod.: +
Jozef, Mária, 10.30 hod.: + Ján, 12.00 hod.: + Milan, Mária, Ján, 18.00 hod.:
+ z rod. Mičekovej, Fedešovej, Smoligovej.
Oznamy: Od 1. do 8. novembra môžeme získať plnomocné odpustky za zosnulých za obvyklých podmienok: Návšteva kostola, sv. spoveď, sv. prijímanie,
modlitba na úmysel sv. otca, návšteva cintorína.
Stretnutie birmovancov je každú nedeľu o 11.15 po sv. omši rozdelených
podľa skupiniek.
Okres Svidník je podľa covid semaforu v čiernej farbe. Nedeľné sv. omše ráno
o 7.00 8.00 a 10.30 pre zaočkovaných. O 12.00 a 18.00 pre OTP. Povinnosť
mať zoznam veriacich na sv. omši. V interiéry je povinný respirátor.
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.

o d 1 . n o v e m b r a 2 0 21
Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci
november 2021 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku
s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

KUTLÍK, František:
Elektronická mediácia a riešenie
konfliktov v kyberpriestore.
Bratislava, SIMARS 2021. 241 s.
Digitálna gramotnosť, digitálna bariéra,
digitálna hygiena, či digitálna demencia nie
sú len slovné spojenia, ktoré obohatili náš
moderný slovník a stali sa súčasťou komunikácie v rámci internetu, kyberpriestoru,
či virtuálnej reality, ale priniesli aj trvalé a
významné zmeny v spoločnosti a kultúre,
politike a ekonomike, myslení a bytí. Tento
vývoj by pochopiteľne mala kopírovať aj
mediácia, ako vlajková loď alternatívneho
riešenia konfliktov, a mala by byť pripravená prispôsobiť sa meniacim potrebám a
očakávaniam svojich klientov. Publikácia
Elektronická mediácia a riešenie konfliktov v kyberpriestore sa snaží predstaviť
modernú mediáciu v elektronickom prostredí a zmapovať možnosti použitia
rôznych typov videokonferencií, emailovej výmeny, respektíve postupné
zapájanie prvkov umelej inteligencie.

BALOGH, Berco
Berco Balogh sa narodil v hudobníckej rodine v Bratislave 3. novembra 1961.
Študoval na konzervatóriu v Bratislave odbor hra na viole u prof. Hrdinu. Od
roku 1980 sa začína profesionálne venovať jazzovému spevu. Bol členom
známej bratislavskej funkovej skupiny TAMIS, s ktorou súťažil na festivale
Bratislavská lýra. Od roku 2005 do roku 2007 aktívne koncertuje v televízii,
v rozhlase a je účastníkom mnohých televíznych show. V roku 2008 vydáva
štvrtý album Siedmy pád. Spolupracuje so špičkou slovenského jazzu ako
napríklad Matúš Jakabčic, Radovan Tariška, Ľuboš Šrámek, Klaudio Kováč
a Ondrej Krajňák. V súčasnosti pripravuje nový štúdiový jazzový album s
klaviristom a skladateľom Ľubošom Šrámkom.

ANDREJEV, Daniil Leonidovič (2.11.1906-30.5.1959)
Bol ruský spisovateľ, básnik a mystik rusko-ukrajinského pôvodu. Poéziu i
prózu začal písať už v detstve. Živil sa ako grafik a výtvarný umelec. Vo voľnom čase stále písal. Medzi rokmi 1947 a 1957 bol uväznený vo Vladimíre,
kde mal prvé mystické vízie a kde začal písať svoje hlavné dielo Ruža sveta,
ktoré napokon vydal v samizdate v ZSSR. Mimo Ruže sveta napísal rozsiahle
básne Železné tajomstvo, Ruskí bohovia a iné. Všetky literárne práce, ktoré
Andrejev napísal pred rokom 1948, vrátane románu Pútnici noci, opisujúceho
autorovu duchovnú opozíciu voči ateizmu a sovietskemu režimu, boli zničené
štátnymi inštitúciami ako protisovietska literatúra.

- Pán čašník, minulý raz som tu jedol
veľmi chutnú pečenú jahňacinu.
- Áno, pane. Želáte si to isté?
- Nuž, želal by som si nové, ak máte...
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
ETERNALS
PIATOK 5. NOVEMBRA O 19. HODINE

Réžia: Chloé Zhao • Hrajú: Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan,
Kumail Nanjiani, Salma Hayek, Kit Harington, Brian Tyree Henry, Dong-seok
Ma, Lauren Ridloff, Lia McHugh, Barry
Keoghan
Marvel Studios uvádzajú Eternals,
dvadsiaty piaty film z filmového univerza Marvelu (MCU), v ktorom prinášajú
nový príbeh a desať superhrdinov,
ktorý sme doteraz na plátne nevideli. Film sleduje skupinu hrdinov z
vesmíru, ktorí chránia Zem od úsvitu
ľudskej civilizácie. Keď sa záhadne vrátia obludné tvory Devianti, ktorí boli
považovaní za dávno vyhynuté, Eternals sa musia znova zjednotiť a chrániť
pred nimi ľudstvo.
Eternals sú príslušníci rasy nesmrteľných mimozemšťanov zo vzdialenej
planéty Olympia, ktorí pred tisíckami rokov prišli na Zem, aby chránili ľudstvo
pred mimozemskými predátormi Deviantmi. Eternals upozornili na túto hrozbu Celestiáli, vesmírni stavitelia, ktorých sme už mohli zazrieť v Strážcoch
galaxie. Eternals na Zemi tvoria rôznorodú a mocnú skupinu, nájdu sa medzi
nimi myslitelia aj bojovníci, každý z nich má nejakú špecifickú vlastnosť. Pri
spolupráci sa tieto ich schopnosti dopĺňajú. Mimo služby fungujú ako hocijaká
iná disfunkčná rodina, navzájom sa podporujú aj hádajú. Príbeh sa odohráva
na dvoch časových rovinách. Jedna línia je zasadená do minulosti, keď Eternals fungovali ako neohrozený tím a rodina. Druhá línia je v prítomnosti, keď
sú rozdelení a rozídení, spokojne žijú medzi ľuďmi a ukrývajú sa všetkým na
očiach. Opätovné objavenie Deviantov, ktorí zase ohrozujú ľudstvo, znamená,
že Eternals musia odložiť svoje nezhody a dať sa znova dokopy.
Pre Chloé Zhao bola ponuka režírovať veľkofilm Eternals vítanou zmenou,
pretože je odjakživa fanúšičkou Marvelu. „Do tohto projektu som sa zapojila
ako režisérka aj ako fanúšička. Bola to vzrušujúca výzva a zároveň česť nakrútiť samostatný film, ale aj nadviazať na všetko, čo vzniklo predtým, rozšíriť
mytológiu a formovať ďalšie smerovanie marvelovského univerza.“
USA, akcia, fantasy, 157 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 eur
***

ktorí chcú v zdraví a láske prežiť vlastné manželstvo. Témou, nie príbehom,
nadväzujeme na film Teória tigra, ktorý riešil cestu, ako utiecť zo vzťahu,
ktorý nevyhovuje. Kurz manželské túžby je naopak o tom, ako v
takom vzťahu žiť. Pokiaľ možno
šťastne. Možno aj s vášňou, a
to aj po rokoch. Je pre vzťah dôležitá intímna blízkosť alebo naopak dostatočný priestor? Dá sa
pestovať vzťah alebo sa pestujú
len kaleráby? Je manželstvo len
kvantitatívny problém? A môžeme
túžiť aj po tom, čo už máme?
Prichádzame s prevratnou metódou, vďaka ktorej sa na seba vášnivo vrhnete
zakaždým, keď sa vrátite z práce. Len potom nezabudnite skontrolovať, či
ten druhý ešte dýcha.
A dej? Niekoľko extrémne rozdielnych manželských dvojíc prichádza do
luxusného rezortu na Kurz pevného objatia. Potom sa stane niekoľko vecí,
na ktoré už nikto nezabudne….
Česká republika, komédia, 90 minút, vstupné: 5 eur

Kurz manželskej
túžby
Sobota
6. novembra
o 19. hodine

Film pre partnerské dvojice
so zmyslom pre humor. Pre
tých, ktorí radšej túžia po
svojom partnerovi, než by
sa mali láskou udusiť alebo
rovno uškrtiť. V príbehu nie je
protagonistom tiger na úteku,
ale žena so sebaúctou.
Hrajú: Vojta Kotek, Jiří Bartoška, Lenka Vlasáková, Stanislav Majer, Šárka Vaculíková, Ondra Bauer, Josef
Polášek, Vasil Fridrich, Lucia
Šipošová
Kde končia objatia a začína škrtenie? Hlavná otázka
vzťahovej komédie pre ľudí,
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