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  Po rokoch sťažností, písania listov, rokovaní, oslovovania ba 
dokonca až prosieb sme sa dočkali. Parkovisko pri budove Slo-
venskej pošty vo Svidníku je konečne kompletne opravené.

Na vynovenom parkovisku pri svidníckej pošte pribudla 
aj dvojnabíjačka pre elektroautá a elektrobicykle 

PARKOVISKO UŽ JE KOMPLETNE ZREKONŠTRUOVANÉ  
 Listy vedeniu Slovenskej pošty písal už bývalý primátor Svidníka Ján Holodňák 
a po ňom aj súčasná primátorka Marcela Ivančová. Tá dokonca hneď trom 
generálnym riaditeľom Slovenskej pošty, pretože takto často sa v uplynulých 
rokoch menili generálni riaditelia pošty. Neustále sa i na sociálnej sieti, ale i 
v našich novinách či celoslovenských médiách objavovala kritika toho, ako 
parkovisko pri budove pošty vo Svidníku vyzerá. Nikto ho nenazval inak než 
tankodrom. 
  Každý, kto mohol, prispel istým dielom. Pridal sa aj podpredseda hnutia Sme 
rodina Josef Vašuta a spolu s ním aj samotný štátny tajomník Ministerstva 
dopravy Jaroslav Kmeť (Sme rodina). 
  Parkovisko je kompletne zrekonštruované. „Slovenská pošta zrekon-
štruovala parkovisko v centre Svidníka pred budovou pošty, ktoré už 
bolo v havarijnom stave. Súčasne s rekonštrukciou opravila pošta aj 
kanalizačné potrubie a na parkovacej ploche pribudla nabíjacia stanica 
pre elektromobily a elektrobicykle,“ zhrnul generálny riaditeľ Slovenskej 
pošty Martin Ľupták, ktorý v uplynulý piatok 12. novembra prišiel do Svidníka 
spolu s už spomínaným štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy Jaroslavom 
Kmeťom a ďalšími oblastnými riaditeľmi Slovenskej pošty. „Som rád, že čo 
nominanti hnutia Sme rodina splnia, tak to aj splnia,“ usmial sa štátny ta-
jomník Jaroslav Kmeť a dodal: „Skutočne to parkovisko bolo v dezolátnom 
stave a treba otvorene povedať, že to vôbec nebolo jednoduché, no teším 
sa, že sme mohli skvalitniť prístup ľuďom v tomto regióne k službám 
pošty.“ V podobnom duchu sa vyjadrila primátorka Svidníka Marcela Ivančová 
a takisto aj samotný generálny riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták. 
„Keď som dobre informovaný, tak budovy pošty vo Svidníku spolu s 
parkoviskom boli odovzdané do užívania v roku 1977, kedy som sa ja 

narodil. Naozaj to parkovisko vyzeralo ako tankodrom, preto som rád, 
že sme ho mohli konečne v tomto roku vynoviť,“ povedal Martin Ľupták s 
tým, že Slovenská pošta s podobným investičným dlhom, ako zlý stav budov 
a parkovísk pošty nazývajú, stretáva aj v iných slovenských regiónoch. 
Svidnícke parkovisko však bolo mimoriadne dlhú vlečúcim sa problémom. 
„Keď za mnou prišli kolegovia, či by sme neinštalovali aj elektronabíjaciu 
stanicu, neváhal som a povedal som, áno, tí ľudia v regióne dlho čakali 
na opravu parkoviska, tak im dajme ešte niečo viac,“ podotkol generálny 
riaditeľ Slovenskej pošty.
  Samotnej rekonštrukcii asfaltových plôch svidníckeho parkoviska predchá-
dzala výmena poškodeného kanalizačného potrubia v časti dvora aj parkoviska 
spolu s výmenou a výškovou úpravou uličných vpustí a kanalizačných šácht. 
V rámci rekonštrukcie parkoviska boli najskôr odstránené a zlikvidované 
staré asfaltové plochy, zbúrané betónové konštrukcie, vykonali sa zemné 
práce, zaviedli rúry a potom bola plocha pokrytá novým asfaltom s novým 
vodorovným značením. 

***
NABÍJACIU STANICU PRE ELEKTROMOBILY A ELEKTROBICYKLE

BUDE MÔCŤ VYUŽÍVAŤ AJ VEREJNOSŤ
  Počas rekonštrukcie sa Slovenská pošta, a.s., rozhodla na vynovenom par-
kovisku, ako sme už uviedli, umiestniť nabíjaciu stanicu pre elektromobily a 
elektrobicykle, ktorú bude môcť využívať verejnosť. Na nabíjačke možno naraz 
nabíjať dve autá a dva bicykle. „Toto je prvá nabíjačka Slovenskej pošty, 
ktorú uvádzame do života, ktorá bude slúžiť aj  verejnosti za poplatok,“ 
upozornil generálny riaditeľ.
  Pri slávnostnom odovzdaní vynoveného parkoviska a novej elektronabíjacej 
stanice bol aj Pavol Škrab, ktorý na pošte pracuje a balíky rozváža už 30 rokov 
a jazdil na mnohých autách. „Bola to Avia, 1203-ky, Iveco, Volkswagen, 
Fiat.“ 
  Vyše roka jazdí na elektroaute Nissan a pochvaľuje si. „To je najlepšie vo-
zidlo, aké som doteraz mal. Spotreba sa na tom nerieši tak ako doteraz, 

Pri slávnostnom odovzdaní vynoveného 
parkoviska a novej elektronabíjacej stanice 
bol aj Pavol Škrab, ktorý na pošte pracuje a 
balíky rozváža už 30 rokov a jazdil na mno-
hých autách

Zrekonštruované parkovisko

Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták (celkom vľavo) povedal, že sa-
motná pošta má na Slovensku štyridsať elektroáut, vo Svidníku jedno. Finišujú s prí-
pravou verejného obstarávania, nateraz platí, že chcú stovky nových elektroáut... 
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  Hoci je zasadnutie Mestského zastupiteľstve na tento rok pô-
vodne plánované už len na december, vyzerá tak, že svidnícky 
mestský parlament sa ešte zíde dvakrát.

Svidnícky mestský parlament 
bude v tomto roku rokovať ešte dvakrát 

  PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová nás totiž minulý týždeň infor-
movala, že pracovné rokovanie Mestskej rady je plánované na 15. novembra 
a zasadnutie Mestského zastupiteľstva na 22. novembra.
„Pripravované body rokovania sú informácia o kontrole plnenia uznesení 
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, správa z kontrolnej činnosti hlav-
ného kontrolóra mesta Svidník z ukončených kontrol k 10. novembru, 
návrh na schválenie spolufi nancovania projektu „Podpora udržateľ-
nosti a odolnosti Domu kultúry vo Svidníku v súvislosti s pandémiou 
COVID-19“ a návrh kandidátov na obsadenie funkcie prísediaceho pre 
Okresný súd vo Svidníku,“ povedala Kristína Tchirová.
  Tradične najdôležitejšími bodmi rokovania mestského parlamentu v závere 
roka je však schvaľovanie návrhu rozpočtu mesta na budúci rok. 
  Na jeho príprave aktuálne pracujú odborní zamestnanci Mestského úradu 
vo Svidníku a poslanecký zbor ho na stôl dostane v decembri, no presný 
termín a ani základné východiská či priority budúcoročného rozpočtu zatiaľ 
nie sú známe. 

(ps)

  Nájsť muníciu v lesoch v kraji pod Duklou aj roky od vojny nie 
je nič výnimočné. Stáva sa už pravidlom, že do nášho kraja s 
pravidelnosťou chodievajú pyrotechnici.  

Pod mostom našli „kaťušu“

  Na linku 158 bolo v pondelok 8. novembra oznámené 49 ročným mužov z 
obce  Krajná Bystrá, nález neznámej munície. Tá sa mala nachádzať  pod 
mostom pri panelákoch v tejto obci. Pyrotechnik Krajského riaditeľstva Poli-
cajného zboru v Prešove po príchode na miesto nálezu určil, že ide o muníciu 
z obdobia II. sv. vojny, konkrétne sovietsku raketu M8 (tzv. kaťušu). 
  Za dodržania všetkým bezpečnostných opatrení pyrotechnik muníciu prevzal 
k zneškodneniu.                

 (pn, krpz)

Na vynovenom parkovisku pri svidníckej pošte pribudla 
aj dvojnabíjačka pre elektroautá a elektrobicykle 
dobre sa nastupuje, sedačka je vyhrievaná, volant tiež. Naučil som sa 
to veľmi rýchlo.“ 
  Doteraz ho nabíjal v garáži, odteraz na parkovisku priamo pri pošte. Vo Svid-
níku a okolí je pritom aktuálne do desať elektroáut. Slovenskú poštu to však 
nedoradilo, poňali to svojsky. „Vraj elektroautá vo Svidníku nebudú, kým 
tu nebude elektronabíjačka. A tí čo robia elektronabíjačky nám povedali, 
že nebude tu to skôr, kým tu nebudú elektroautá,“ opísal dilemu generálny 
riaditeľ Slovenskej pošty a štátny tajomník ho doplnil. 
„Čo bolo skôr, sliepka alebo vajce? No niekto musí začať a možno aj tá 
elektronabíjacia stanica bude motivovať občanov aj v tomto regióne.“ 
Samotná pošta má zatiaľ na celom Slovensku štyridsať elektroáut, vo Svid-
níku jedno. Finišujú s prípravou verejného obstarávania, nateraz platí, že 
chcú stovky nových elektroáut. Všetko ešte môže zmeniť klesajúci záujem o 
služby pošty či pandémia. „Zatiaľ je plán 500, budú to aj takéto dodávkové 

autá na balíky, budú aj menšie autá, ale ak 
by sa situácia dramaticky zmenila, tak to 
číslo 500 znížime,“ priznal Martin Ľupták a 
vedúci svidníckej pobočky Slovenskej pošty 
Ľuboš Krajňák dodal: 
„Sme zaradení do pilotného projektu a 
predpoklad je, že niekedy do polovice 
budúceho roka by sme mali dostať nové 
elektromobily. Na začiatok asi päť áut.“ 
Pošta síce chce zozelenieť, no svoju farbu 
nezmení ani na nových autách. 
  Aj tie budú rovnako ako väčšina doteraz 
žlté. Otázkou ostáva kedy? „Hneď ako 
ukončíme verejné obstarávanie, tak ako to 
bude možné, tak ich hneď aj objednáme a 
budem rád, nech čím skôr prídu, lebo platí 
tu zásada, že včera bolo neskoro,“ uzavrel 
počas svojej návštevy vo Svidníku generálny 
riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták. 

(ps)

Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták prišiel do Svidníka 
spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy Jaroslavom 
Kmeťom a ďalšími oblastnými riaditeľmi Slovenskej pošty
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  Okrem 52 čiernych okresov bude 19 okresov v bordovej farbe a 8 okresov 
v červenej farbe v rámci Covid automatu. Okresy Svidník a Stropkov naďalej 
ostávajú v čiernej farbe. Aktuálne máme 7562 nových potvrdených prípadov 
denne (priemer za posledný týždeň). Hospitalizovaných pacientov s ochorením 
Covid-19 je 2478 a na pľúcnej ventilácii je 228 pacientov s Covidom.
  Každý okres, ktorý dosiahne viac ako 75% zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov, 
má podľa Covid automatu o dva stupne nižšiu farbu, ako by mal bez toho. Pri 
65% zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov si okres polepší o jeden stupeň.

 (pn)

  Územný spolok Slovenského červeného kríža 
vo Svidníku realizuje vyšetrenie protilátok. 
Ide o vyšetrenie a zistenie imunitnej odpovede 
organizmu na prítomnosť alebo kontakt s víru-
som SARS-CoV-2 alebo odpoveď organizmu 
po očkovaní. 
  Na základe prítomnosti protilátok sa ukáže, 
či testovaný v minulosti koronavírus prekonal 
alebo či je aktuálne nositeľom vírusu, aj keď 
nemusí mať žiadne príznaky, alebo sa protilátky vytvorili po očkovaní proti 
COVID-19.
  Vyšetrenie sa realizuje z kapilárnej krvi (z prsta). Cena vyšetrenia je 19,50 
€. Objednať sa môžete na telefónom čísle 0903 558 941. Miesto odberu: Slo-
venský červený kríž územný spolok Svidník, Stropkovská 717/82, Svidník. 
“Je dobré vedieť o svojom tele čo najviac” 

(sčk)

  Územný spolok Slovenského červeného kríža vo Svidníku po-
núka kyslíkový koncentrátor. Kyslíkový koncentrátor pozitívne 
ovplyvňuje dýchací systém a pomáha tak pacientovi pri liečbe 
srdca, hlavy alebo ciev i pri chronických ochoreniach, akými je 
chronická obštrukčná choroba pľúc alebo oslabené dýchanie.VYŠETRENIE PROTILÁTOK 

Červený kríž ponúka kyslíkový koncentrátor

  Koncentrátor sa vo veľkej miere využíva aj na oxygenoterapiu - liečbu 
kyslíkom. Táto liečebná a regeneračná metóda je založená na inhalácii pri-
meraných dávok kyslíka. Náš organizmus vďaka tejto procedúre môže dostať 
až 90 - 92 % kyslíka. 
  Terapia je určená na čiastočnú a celkovú regeneráciu organizmu na bunko-
vej úrovni. Dokáže vás zbaviť únavy, zlepší látkovú výmenu, posilní imunitu 
a telo očistí od toxínov. Je vhodná hlavne pre ľudí s dýchacími problémami, 
pri astme a bronchitíde. 
  Po oxygenoterapii sa náš nervový systém upokojí, mozgové bunky budú 
zregenerované a zvýši sa koncentrácia mozgovej činnosti. Pôsobí aj na 
pleť, pekne ju vypne a vyhladí vrásky. Účinná je aj pri bolestiach hlavy a 
migrénach. 
Kyslík dokáže zlepšiť telesné funkcie, čo je dôležité hlavne pre starších ľudí, 
tehotné ženy, mladých ľudí vo vývoji a iných. Dokáže tiež zredukovať únavu 
a malátnosť a pomáha proti fyzickej a psychickej únave. 
Bližšie údaje Vám poskytneme na tel. čísle: 0903 558 941.                   (sčk)

OD PONDELKA 15. NOVEMBRA BUDE 
VÄČŠINA SLOVENSKA V ČIERNEJ FARBE 

  „Pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvňuje všetkých dookola, 
tak ako rodiny, prevádzky i inštitúcie, všetci sa prispôsobujeme 
novému režimu,“ toto tvrdí PR manažérka mesta Svidník Kristína 
Tchirová, podľa ktorej Mestský úrad svoju prevádzku obmedzo-
vať v tejto vlne zatiaľ nemusel. 

Ako vníma situáciu so šírením ochorenia COVID-19 mesto a okres Svidník?

 „Zamestnanci mesta Svidník dôsledne dodržiavajú opatrenia a v prípade 
pozitívne identifi kovaného rodinného príslušníka idú do karantény bez 
ohľadu na očkovanosť. Takto sa chránime pred plošných šírením nákazy 
a zároveň nepretržite poskytujeme služby občanom. 
  Budeme veľmi radi a nabádame občanov, aby využívali služby úradu 
elektronicky alebo telefonicky. Radi každému poradíme a vybavíme 
potrebné úkony elektronicky. Osobnú návštevu, prosíme všetkých, aby 

zvážili a prišli len v nevyhnutnom prípade,“ vyjadrila sa PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová.
  Mimochodom, v piatok 5. novembra o pandemickej situácii v regióne rokoval 
Krízový štáb okresu Svidník. Jeho predseda a zároveň prednosta Okresného 
úradu vo Svidníku Michal Iľkanin nás informoval, že Krízový štáb majú v pláne 
zvolávať na permanentnejšej báze, pretože pandemická situácia v okrese 
nie je dobrá. „Kvôli tomu potrebujeme vzájomne diskutovať a rozoberať 
prípadné riešenia,“ podotkol Michal Iľkanin a informoval nás o záveroch 
ostatného rokovania Krízového štábu okresu Svidník. 
  „Regionálna hygienička priniesla správu o aktuálnej pandemickej 
situácii v okrese, následne sme prebrali informáciu o naplnenosti rozší-
reného lôžkového fondu pacientami trpiacimi na COVID-19 vo svidníckej 
nemocnici. Aktuálne sa riadime podľa platného Covid automatu, takže 
všetky opatrenia vyplývajú priamo z neho. Ide len o to, aby sa opatrenia 
dodržiavali a zamedzilo sa najmä komunitnému šíreniu nákazy,“ podotkol 
Michal Iľkanin. 

(ps)

 Blížiace sa vianočné obdobie už v uliciach Svidníka poznať aj 
podľa nainštalovanej vianočnej výzdobe. Nejde pritom o celú 
vianočnú výzdobu, na základe poslancami Mestského zastupi-
teľstva vo Svidníku schválených fi nančných prostriedkov mesto 
doobjednalo aj novú vianočnú výzdobu za 10-tisíc eur.

Bez vianočných trhov, 
Mikuláša ešte riešia 

  Širokú verejnosť však istotne zaujíma aj to, ako to bude 
s tradičnými predvianočnými či vianočnými podujatiami. 
Pýtali sme sa preto PR manažérky mesta Svidník Kristíny 
Tchirovej.
„Vzhľadom na pandemickú situáciu, ktorá je vo Svidní-
ku mimoriadne vážna, si nemôžeme dovoliť akékoľvek 
združovanie ľudí. Radi by sme deti potešili v ich obľú-
bený sviatok, preto zvažuje bezkontaktný pozdrav od 
Mikuláša, najbližšie dni ukážu, či to bude elektronická 
forma alebo pozdrav z ulice. Vianočné trhy tento rok nepripravujeme z 
dôvodu ochrany zdravia občanov,“ odpovedala Kristína Tchirová. 

(ps)
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  Svidník bude mať prvú zelenú strechu. Premení sa na ňu strecha 
pavilónu Materskej školy na Ulici Ľ. Štúra. Mesto Svidník uspelo 
s ekologickým projektom a získa takmer 170-tisíc eur.

Zelená strecha na budove škôlky na Ul. Ľ. Štúra vo Svidníku dostala ZELENÚ 

  „Povinnosťou mesta je zveľaďo-
vať majetok mesta a aj najstaršia 
materská škola vo Svidníku si vy-
žaduje našu veľkú pozornosť. 
  Po kompletnej rekonštrukcii elek-
trických rozvodov v hospodárskej 
budove máme dobrú správu o 
pridelení Nenávratného fi nančného 
príspevku za zelenú strechu na 
Pavilóne 1,“ skonštatovala PR mana-
žérka mesta Svidník Kristína Tchirová 
s tým, že na vybudovanie zelenej stre-
chy získalo mesto Svidník fi nančný 
príspevok z Ministerstva životného 
prostredia vo výške 166 320,19 eur. 
Pre tento účel bolo schválené mest-
ským zastupiteľstvom spolufi nanco-
vanie mesta vo výške 5%.
„Zelená strecha bude vybudovaná 
na budove Materskej školy na Ulici 
Ľ. Štúra. Celá plocha vytvorené-
ho vodozádržného opatrenia je 
664m2. 
  Navrhnutý je extenzívny typ 
zelenej strechy s minimálne 5 až 
7 druhmi rozchodníkov vrátane 
drenážnej a akumulačnej vrstvy, 
celková hrúbka vrstvy do 120 mili-
metrov. Pozdĺž atiky a okolo odvet-

rávacích komínov sa vyhotoví pás 
šírky 500 milimetrov z kameniva,“ 
vysvetlila metódu, ako zelená strecha 
na škôlke vznikne Kristína Tchirová.
Zelená infraštruktúra je podľa nej 
osvedčeným nástrojom, ktorým sa z 
prírody získavajú ekologické, ekono-
mické a sociálne prínosy a svidnícka 
samospráva sa teší, že tento typ 
ekologického opatrenia bude mať na 
mestskej budove. 
  „Zelená strecha na materskej 
škole bude mať vo svojej lokalite 
vplyv na biodiverzitu, vytvorí vhod-
né prostredie pre vtáky, motýle 
a ďalší užitočný hmyz a zároveň 
je potvrdený vplyv na znižovanie 
horúčav vo svojom prostredí. 
Zelená strecha je pritom výborný 
spôsob, ako zadržať dažďovú 
vodu, ktorá by zbytočne išla do ka-
nalizácie,“ podotkla PR manažérka 
mesta Svidník.
  Vybudovanie zelenej strechy mesto 
vníma ako prínos pre životné prostre-
die, ale aj pre kvalitu života obyva-
teľov mesta. „S takýmto citlivým 
prístupom sa stále viac venujeme 
budovaniu chodníkov z poloprie-

pustných materiálov, podporujeme 
šport v meste, budujeme zimnú 
športovú halu, ihrisko pri ZŠ 8. 
mája a sadíme kvetinové záhony 
i nové stromy,“ zdôraznila Kristína 
Tchirová.
  Pripomeňme, že Materská škola na 
UL. Ľ. Štúra je najstaršia vo Svidní-
ku a zároveň najväčšia. Dve ďalšie 
materské školy boli pred pár rokmi 
kompletne zrekonštruovamé a mesto 
chce aj túto škôlku postupne vynoviť 
a zatepliť. V lete bolo rekonštruova-
ná elektroinštalácia v hospodárskej 
bude spolu s celkovými vysprávkami, 
maliarskymi prácami a položením 

podlahy v jednej miestnosti. 
  Materskej škole bola opravená aj 
kanalizácia, ktorá bola v havarijnom 
stave. „Škola potrebuje pokračo-
vať v úpravách najmä z dôvodu 
energetickej náročnosti. Zelená 
strecha je aktivita, ktorá sa spája 
práve s prvou fázou zateplenia, a 
to zateplenia strechy. Ekologický 
prínos by mal mať aj ekonomický 
prínos a dôležitú funkciu zadržia-
vania dažďovej vody. V pláne je 
pokračovať zatepľovaním celého 
pavilónu,“ dodala ešte pre naše 
noviny Kristína Tchirová. 

(ps)

Zelená strecha na materskej škole bude mať vo svojej lokalite vplyv 
na biodiverzitu, vytvorí vhodné prostredie pre vtáky, motýle a ďalší 
užitočný hmyz a zároveň je potvrdený vplyv na znižovanie horúčav vo 
svojom prostredí 
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Kto daroval krv? 
  V stredu 10. novembra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie 
svidníckej nemocnice v rámci Študentskej kvapky krvi darovať krv 37 bez-
príspevkových darcov: 
  Pavol Jecuško (prvodarca), Peter Novotňák (82), Martin Očipka (63), Matúš 
Očipka (8), Jozef Očipka (60), Marek Bochnovič (19), Ján Olejár (23), Marián 
Gundza (prvodarca), Marián Čurilla (11), Jana Hirková (3), Dana Pastyrčá-
ková (23), Pavol Popovec (6), František Haniš (15), Martin Doruľa (38), Ján 
Klučár (43), Peter Horbaj (32), Miroslav Artim (23), Vasiľ Sydorčuk (53), Lenka 
Bučková (14), Slavomír Ivančo (25), Marián Ilčisko (27), Tomáš Petný (4), 
Lenka Zeherová (46), Silvia Safková (9), Marta Hvizdová (47), Erik Vrabeľ 
(19), Martin Ždiňak (23), František Ličko (16), Tomáš Podaný (13), Marián 
Matkobiš (57), Jozef Čiernik (22), Dávid Kurej (10), Peter Masica (10), Mária 
Barbora Kuzmová (2), Etela Vargová (prvodarca), Matej Fedoreňko (10), 
Marcel Jamroškovič (25). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 

  Pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých 
si členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov zo 
Svidníka a zo Stropkova položením kytíc a zapálením sviečok uc-
tili pamiatku vojakov, ktorí položili svoje životy pri oslobodzovaní 
našej vlasti. Pamiatka každého osloboditeľa je nám posvätná. 

Spomínať a nezabudnúť! 

  Pod vedením predsedu ZO 
SZPB Svidník Milana Ma-
guľáka si členovia Sloven-
ského zväzu protifašistických 
bojovníkov uctili pamiatku 
vojakov pri pamätníku so-
vietskej armády vo Svidníku, 
kde je pochovaných vyše 
9000 sovietskych vojakov. A 
taktiež pri soche arm. gen. 
Ludvíka Svobodu a pamätní-
ku čs. armády na Dukle, kde 
je pochovaných 565 česko-
slovenských vojakov. 
  No pri tejto príležitosti sme 
nezabudli aj na našich bý-
valých členov, ktorí už nie 
sú medzi nami. Kyticu sme 
položili a zapálili sviečky pri 
pomníku Michala Hudáka, 
aktívneho dlhoročného čle-
na výboru ZO SZPB, ktorý nás navždy opustil 16. apríla 2020 vo veku 92 
rokov. 
  Michal Hudák svojou prácou výrazne pozdvihol činnosť našej organizácie 
na slovenskú úroveň. Za svoju prácu bol niekoľko krát ocenený. Jedným z 
mnohých bolo aj ocenenie „Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 
2019“ ktoré mu za celoživotný prínos udelila Krajská organizácia cestovného 

ruchu z ktorého mal na sklonku svojho života najväčšiu radosť. 
  V meste Svidník bol osobnosťou, ktorá sa zaslúžila nielen o jeho rozvoj, ale 
aj o propagáciu nášho mesta doma či v zahraničí. Navštívil 60 krajín sveta a 
to v Európe, Ázii, Afrike, Strednej Amerike a Arktíde. Zúčastnil sa „Esperanto“ 
turistickej expedície „Jantárová cesta 2000“. Absolvoval atraktívnu 8000 km 
expedíciu za polárny kruh „Nordkapp 2001“ na najsevernejší bod Európy cez 
Poľsko, Švédsko, Nórsko, Japonsko, Arktídu, Nordkapp, Fínsko, Estónsko, 
Lotyšsko a Litvu. Získal certifi kát „Polárny kruh“ a „Nordkapp“. 
  Náš Michal bol vzácny a čestný človek. Zúčastňoval sa všetkých osláv, ktoré 
sme organizovali. Rád odovzdával životné skúsenosti mladej generácii. Michal 
Hudák bol svidníckej a stropkovskej verejnosti známy najmä ako pedagóg a 
fotograf. Bez fotoaparátu ani na krok. My na Teba nezabudneme ostaneš v 
našich mysliach, nakoľko na Teba sa zabudnúť nedá. 
Budeš nám chýbať Michal Hudák. 

Milan Maguľák, predseda ZO SZPB Svidník 

Na fotografi i zľava: Jozef Rodák, Juraj 
Vaňko, Anna Vaňková, Milan Maguľák, 
Anna Kimáková, Ján Uhrík 

inzercia 

inzercia 

inzercia 

Spravodajstvo / Inzercia
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  V mesiaci október peší turisti a cykloturisti Klubu slovenských 
turistov Beskyd  Svidník svojimi poslednými túrami Dukla - Svid-
ník a Okolo Makovice ukončili letnú sezónu. 

Turisti Klubu slovenských turistov Beskyd ukončili letnú sezónu

  Pešia túra Dukla - Svidník začala položením kytice k pamätníku na Dukle a 
po pochode piatimi chotármi účastníkov čakalo v pohostinstve u Rasťa Hnata 
v Kapišovej príjemné občerstvenie, ktoré pripravil starosta obce Pavol Fek. 
  Cyklisti už tradične jazdou okolo Makovice sa rozlúčili s tohtoročnou let-
nou sezónou a poslednú jazdu ukončili na minigolfom ihrisku, kde bolo pre 

účastníkov pripravené  občerstvenie, 
za ktoré ďakujú pani primátorke Mar-
cele Ivančovej. Aj keď letná sezóna 
skončila, aktivity peších turistov aj 
cykloturistov budú určite individuálne 
pokračovať. Veď turistika v jesennej 
prírode je najkrajšia.  

(pm)

  Začiatkom uplynulého týždňa sme boli svedkami príjemného 
stretnutia so známym pedagógom, prozaikom, majstrom pera spod 
Makovice, členom Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku 
i Národného spolku spisovateľov Ukrajiny - Júliusom Paňkom. 

Július Paňko si prevzal Cenu Ivana Franka za rok 2020 

  Z rúk riaditeľa SNM - Múzea ukrajinskej kultúry Jaroslava Džoganíka a zá-
roveň predsedu poroty si prevzal Cenu Ivana Franka za rok 2020 za pôvodné 
umelecké literárne dielo v ukrajinskom jazyku.
  Osobnosť Júliusa Paňka nie je neznámou v očiach širokej verejnosti. Rodák 
z neďalekej obce Dlhoňa hrdo prezentuje poddukliansky región, ktorý sa nielen 
preňho stal nevyčerpateľným zdrojom životnej a literárnej inšpirácie. 
  Svoju prvú zbierku poviedok „Na hory, na lisy, na skeli“ vydal v roku 1990. 
O deväť rokov neskôr vyšla jeho ďalšia zbierka pod názvom „Kurortni testy“. 
V roku 2003 sa objavila kniha „(Ne)obmeženi možlyvosti“, neskôr „Levoška“  
- obe boli preložené do slovenského jazyka manželkou autora Máriou Paň-
kovou. 
  Na prelome rokov 2011-2012 mu Spolok ukrajinských spisovateľov na Sloven-
sku vydal novelu „Aľbom“. K jeho posledným prozaickým dielam patria zbierky 
„Vymrijana podorož“, „Karby kamjanystoho poľa“, „Povnyj mišok pravdy“.
 Avšak na sklonku minulého roka nás autor prekvapil novým titulom pod 
názvom „Ja-Mychas...“
  Literárny fond udeľuje od roku 1973 literárnu Cenu Ivana Franka za najlepšie 
knižné dielo v ukrajinskom jazyku a za najlepší publikovaný preklad uceleného 
diela zo slovenčiny do ukrajinčiny.                         SNM - MUK vo Svidníku  

 Osobnosť Júliusa Paňka nie je neznámou v očiach širokej verejnosti. 
Rodák z neďalekej obce Dlhoňa hrdo prezentuje poddukliansky región, 
ktorý sa nielen preňho stal nevyčerpateľným zdrojom životnej a literárnej 
inšpirácie... 
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Očkovanie: zdroj údajov IZA MZ SR

  Tento list adresovaný verejnosti podpísalo viac ako 
1300 zdravotníkov a zdravotníčiek z nemocníc z celého 
Slovenska:

ZDRAVOTNÍCI BIJÚ NA POPLACH

„Drahí spoluobčania, priatelia, všetci tí, ktorí ešte stále vá-
hate, či sa dať zaočkovať proti Covid-19,
  my, zdravotníci a zdravotníčky pracujúci na covid oddeleniach 
po celom Slovensku, sa denne pozeráme do očí ľuďom, ktorí 
nevládzu dýchať. Pýtajú sa nás, prečo sú práve oni tí, ktorí boj 
s Covid-19 prehrávajú. Mnohí z nich sa ešte nedávno obávali 
očkovania a toto ochorenie, naopak, podceňovali. Dnes by dali 
všetko za to, aby sa rozhodli inak. 
  Naša práca v tejto vlne začína byť extrémne náročná nielen 
fyzicky, ale predovšetkým duševne a ľudsky. Nevieme sa ubrániť 
slzám nad lôžkami čoraz mladších neočkovaných pacientov, 
ktorým už nedokážeme pomôcť. Nedá sa prestať myslieť na to, 
že ich odchod nie je len predčasný, ale najmä zbytočný. 
  Plnia sa nám nemocnice ľuďmi, ktorí v nich nemuseli byť. Mnohí 
z nich prežívajú mimoriadne ťažký priebeh ochorenia, týždne 
odlúčenia od svojej rodiny a neistotu, ako to skončí. Nezriedka 
to končí tak, že nám títo ľudia umierajú a my im už nedokážeme 
pomôcť. Je to neopísateľný pocit bezmocnosti a zúfalstva. 
  Lôžka, na ktorých ešte pred pár týždňami ležali pacienti s inými 
ochoreniami, obsadzujú pacienti s Covid-19. Aj keď sa veľmi 
snažíme, starostlivosť o necovidových pacientov sa čoraz viac 
obmedzuje. Pribúdajú oddelenia a nemocnice, ktoré sú nútené 
odkladať plánované a odkladné zákroky. Je nás málo, pacientov 
je čoraz viac a my už prestávame vládať.
  Väčšina úmrtí na Covid-19 patrí do skupiny odvrátiteľných 
úmrtí, keďže sa im očkovaním dalo zabrániť. Žiaľ, medzi obeťami 
pandémie budú aj tí, ktorí sa pre obsadenosť nemocníc covid 
pacientami nedostanú včas k primeranej lekárskej starostlivosti. 
Očkovaním teda môžeme zabrániť aj nadbytočným úmrtiam na 
iné diagnózy.
  Drahí spoluobčania, priatelia, všetci tí, ktorí ešte stále váhate, či 
sa dať zaočkovať proti Covid-19. My, zdravotníci a zdravotníčky 
pracujúci na Covid oddeleniach po celom Slovensku, Vás prosí-
me o dôveru a o pomoc. Dôsledky Covidu máme dennodenne 
pred očami, ľudia s ťažkým priebehom umierajú v našich rukách. 
Očkovanie nie je politická otázka, je to medicínska otázka. Na 
Covid oddeleniach sme takmer všetci lekári a lekárky zaočkova-
ní, vedľajších účinkov očkovania sa netreba obávať, vakcíny sú 
bezpečné a v praxi osvedčené. 
  S týmito skúsenosťami, v stave veľkej fyzickej a psychickej 
vyčerpanosti a s obavami z toho, čo nás ešte len čaká, Vás 
prosíme, dajte sa zaočkovať. Nie je dôvod sa toho obávať, ale je 
veľa dôvodov obávať sa ťažkého priebehu ochorenia Covid-19 
v nemocnici. Vieme, o čom hovoríme.

   Prosíme Vás, pomôžte nám Covid-19 poraziť."

  Epidemiologická situácia sa v okrese Svidník mierne zlepšuje. „Za 
tento týždeň tu zatiaľ ( do piatku 12. novembra) evidujeme 205 
pozitívne testovaných osôb. V okrese Stropkov počty pozitívne 
testovaných naďalej stúpajú. Za tento týždeň je tu už 190 pozitív-
ne testovaných osôb,“ informovala riaditeľka Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku Helena Hrebeňaková. 
Od septembra v okrese Svidník ochorelo na COVID-19 spolu 2 064 
ľudí, čo je 6,3 % zo všetkých obyvateľov okresu, z toho v septembri 
to bolo 0,7 %, v októbri 3,9 %, v novembri zatiaľ 1,7 %. V okrese 
Stropkov ochorelo na COVID-19 od septembra 1 000 ľudí, čo pred-
stavuje 4,8 % zo všetkých obyvateľov okresu, z toho v septembri 0,4 
%, v októbri 2,5 %, v novembri zatiaľ 1,9 %. „Je smutné, ale vybrali 
sme si cestu „infi kovania,“ cestu získania imunity prekonaním 
ochorenia a nie očkovaním,“ uzavrela Helena Hrebeňaková a 
poskytla nám prehľad o stave očkovania podľa jednotlivých miest a 
obcí okresu Svidník.                                                                    (pn) 

Vybrali sme si cestu „infi kovania“ 
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  Bývalá zdravotná sestra, dlhoročná riaditeľka Sekretariátu 
Územného spolku Slovenského Červeného kríža vo Svidníku, 
neskôr pôsobiaca v dermatovenerologickom oddelení DOST 
vo Svidníku. Mária Sakaliková je známa nielen vo Svidníku. Jej 
zásluhy a aktivity súvisiace s rozvojom Slovenského Červeného 
kríža sú nepopierateľné a hoci si dnes už užíva dôchodok, je 
stále aktívnou ženou. Práve odchodom do dôchodku sme náš 
rozhovor s Máriou SAKALIKOVOU začali.

Mária Sakaliková z Kružlovej si spolu s manželom 
ako darček k jubileu užila Dubaj a svetovú výstavu EXPO 

Zhrňme na úvod vašu ka-
riéru, vaše aktivity, no a 
napokon aj rozhodnutie 
odísť do dôchodku?

  „V SČK som pracovala viac ako 20 
rokov. V roku 2005 sa nám vo Svid-
níku podarilo po prvýkrát a zatiaľ aj 
jedinýkrát na Slovensku zorganizovať 
Európske majstrovstvá v poskytovaní 
prvej pomoci, ktorého sa zúčastnilo 
26 tímov, toto podujatie sa volalo 
FACE 2005 (First Aid competion in 
Europe). 
  Po uskutočnení tohto veľkolepého a 
úspešného podujatia som dostala po-
nuku od prim. MUDr. Anny Zelenkovej 
z DOST-u, aby som išla pracovať k 
ním a aby som zriadila a organizačne 
viedla školiace stredisko DOST-u. 
  Túto ponuku som musela ešte na rok 
odložiť, pretože ma čakala jedna veľ-
mi dôležitá úloha, a to príprava nášho 

reprezentačného družstva, ktoré sa 
víťazstvom v celoslovenskej súťaži 
prvej pomoci nominovalo na FACE 
2006 do Assisi v Taliansku. 
  Po návrate z európskej súťaže, 
ktorá pre naše družstvo bola veľmi 
úspešná, som vedenie Ústredného 
výboru SČK v Bratislave požiadala 
o uvoľnenie z pracovného pomeru. 
Do DOST-u som nastúpila koncom 
roka 2006, kde som zotrvala 6 rokov 
a po ukončení pracovného pomeru v 
DOST-e som sa rozhodla venovať už 
iba rodine a sebe, a tak som odišla 
do dôchodku.“ 

Celý život ste boli mimo-
riadne aktívnou ženou, ako 
preto trávite dni na dô-
chodku?

  „Venujem sa rodinnému biznisu, viac 
ma baví práca s kvetmi v záhrade, 
mám veľmi rada šport, veľa času mi 

zaberá sledovanie prenosov zo zjaz-
dového lyžovania, biatlonu, cyklistiky, 
hlavne Tour De France, tenisu a 
najnovšie aj golfu. No a, samozrejme, 
ako každému správnemu dôchodcovi, 
nesmie mi nič uniknúť z politiky, moja 
obľúbená je TA3 a večerné TV noviny 
na Markíze. 
  Každé ráno a aj v priebehu dňa 
sledujem na internete, čo sa deje 
doma a vo svete. Viac času mám pre 
seba, kde už potrebujem pravidelné 
„technické kontroly,“ regeneračné a 
iné úkony, aby som sa ráno spoznala 
v zrkadle. 
  V dôchodku som sa začala inten-
zívnejšie venovať angličtine, trikrát 
som bola aj na jazykovom kurze v 
zahraničí. 
  Mnohí sa mi čudovali, niekedy som 

sa aj hanbila priznať, ale vedieť sa 
dohovoriť v cudzom svete a nebyť 
na nikom závislá, to je pre mňa ne-
vyhnutnosť. 
  Samozrejme, že nehovorím perfekt-
ne po anglicky, veľa vecí časom, ak sa 
tento jazyk nepoužíva aj zabudne, ale 
základ na dorozumenie mi ostal. 
  No a zistila som,, že kde mi nepo-
stačuje angličtina, prehodím to na 
ruštinu a po rusky sa dohovoríte skoro 
všade. Veľmi rada spolu s manželom 
cestujeme a práve v dôchodku už nie 
sme ničím obmedzovaní, ak si niečo 
zmyslime, tak to aj uskutočníme.“ 

Vyzerá to tak, že ten rušný 
život trebárs z čias pôso-
benia v Slovenskom Čer-
venom kríži vám vôbec 

nechýba?
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Mária Sakaliková z Kružlovej si spolu s manželom 
ako darček k jubileu užila Dubaj a svetovú výstavu EXPO 
  „Nie, nechýba a už ani nie som rada 
stredobodom pozornosti, ani tento 
rozhovor som vám nechcela poskyt-
núť, ale vzhľadom k tomu, že si vás 
veľmi vážim a nezabudla som, ako ste 
propagovali našu prácu a úspechy, 
ktoré sa nám podarili počas mojej 
aktívnej kariéry, som vám vďačná za 
vašu podporu a pomoc, preto som 
súhlasila.“ 

  Nedávno ste sa vrátili 
Dubaja a hoci ide stále o 
exotickú destináciu, predsa 
len sa stáva destináciou, 

ktorú čoraz častejšie navštevujú 
aj našinci z nášho regiónu. Ako vo 
vašom prípade vznikla myšlienka 
navštíviť práve Dubaj?
  „O pár dní sa blíži moje okrúh-
le životné jubileum. Moji blízki mi 
chceli urobiť radosť, poznajú moju 
cestovateľskú vášeň, tak to bolo ich 
rozhodnutie venovať mi to ako darček 
k môjmu jubileu.“ 

Rozhodol Dubaj ako taký 
alebo ste sa Dubaju potešili 
kvôli výstave EXPO 2020, 
ktorá je v Dubaji?

„Samozrejme, že ich výber destinácie 

ma veľmi potešil, v Dubaji som ešte 
nebola. Cestovali som s cestovkou 
spolu s manželom. Cestovná kance-
lária v programe EXPO 2020 nemala, 
ale my sme jeden deň z programu 
škrtli a nahradili ho návštevou EXPO, 
lebo sme to vnímali ako unikátnu 
príležitosť.“ 

Ako na vás Dubaj zapô-
sobil?
„Bol úžasný, očarujúci, proste 
topka. Ja každé nové, nepo-

znané miesto prežívam veľmi inten-
zívne. Podobné pocity som mala, aj 
keď som po prvýkrát navštívila napr. 
Čínu, Jordánsko, Sýriu, Libanon, 
Gibraltar, Egypt, Kubu, Jaltu, Pet-
rohrad, Škótsko, veľké zážitky mám 
zo severských krajín... 
  Samozrejme, najčerstvejšie zážitky 
mám práve z Dubaja. Je úplne iný 
ako arabské krajiny, ktoré som nav-
štívila predtým, tam sme navštevovali 
predovšetkým historické pamiatky, 
aj ľudia sa mi zdali nejakí iní, no aj 
čistota a hygiena sa nedajú porovnať. 
Dubaj je nový, moderný s množstvom 
mrakodrapov rôznych architektonic-
kých skvostov, s najvyššími budovami 

sveta, moderným metrom, umelými 
ostrovmi, čistotou. 
  Ľudia sú úslužní, milí, ochotní. Je 
to asi aj tým, že tam pracuje veľmi 
veľa rezidentov z Indie, Pakistanu, 
Bangladéša a mnohých podobných 
krajín a prácu si veľmi vážia.“ 

Spomenuli ste, že ste je-
den deň z naplánované-
ho programu takpovediac 
obetovali, aby ste navštívili 

celosvetovú výstavu EXPO. Ako na 
vás zapôsobila?
  „To bolo pre mňa niečo úplne nové 
a som veľmi rada, že sa nám podarilo 
výstavu navštíviť. Mám z toho veľmi 
pekné spomienky. Na výstavu sme 
sa dopravili metrom a už samotná 
konečná stanica metra pri EXPO 
bol zážitok. Všetko moderné, lesklé, 
svetielkujúce, čisté... 
  Zaujímavosťou je, že ľudia nad 60 
rokov a deti do 18 rokov majú vstup 
na EXPO zdarma. 
Takže nás to nič nestálo, ale museli 
sme si zaobstarať bezplatnú vstupen-

ku cez internet. Podmienkou pri vstu-
pe bol aj covid pas alebo negatívny 
PCR test. Bolo tam veľmi veľa dob-
rovoľníkov, ktorí mali dobrý prehľad 
a boli veľmi ochotní nám poskytnúť 
akékoľvek informácie a nasmerovať 
nás na hľadaný pavilón. 
  Dobrovoľníci dohliadali aj na prísne 
protiepidemiologické opatrenia. Ne-
smeli sme sa pohybovať bez rúška, 
ak niekomu chýbalo, tak mu ho 
poskytli, po areáli premával vláčik, 
ktorý po každej jazde najprv vydezin-
fi kovali a až tak mohli nastúpiť ďalší 
návštevníci.“ 

Na výstave EXPO 2020, kto-
rá má prívlastok 2020, hoci 
sa koná v roku 2021, preto, 
lebo je vlastne preložená z 

minulého roka, ste strávili jeden 
deň. Čo všetko ste stihli?
  „EXPO výstava sa otvárala o 10. 
hodine a my sme tam už boli. Na 
výstave sme zotrvali do pol desiatej 
večer. Chceli sme vidieť aj večerný 
program pod hlavnou kopulou a 
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Mária Sakaliková z Kružlovej si spolu s manželom 
ako darček k jubileu užila Dubaj a svetovú výstavu EXPO 
hlavne vysvietenie celého areálu, 
ktorý sme si pozreli aj z vzostupnej, 
otáčavej vyhliadkovej veže. Celkovo 
sme stihli pozrieť si 32 pavilónov.“ 

Tak schválne - ktorý bol ten 
na? Ktorá krajina bola pre 
vás to najkrajšou?
„Jednoznačne neviem pove-

dať, každý pavilón bol niečím zaují-
mavým, mne sa páčili všetky, ale ak 
mám jeden vypichnúť, tak asi ruský. 
  Centrálnym exponátom bol mozog 
s chrbticou, okolo ktorého sa všetko 
točilo, svietilo, menilo, hralo a hlavnou 
myšlienkou tohto pôsobivého divadla 
bola odpoveď na zásadné otázky, ako 
nájdeme svoje miesto v prepojenom 
svete a ako si môžeme lepšie po-
rozumieť napriek naším rozdielom. 
Avšak najlepšie sme sa cítili v českom 
pavilóne na pive.“ 

No a čo slovenský pavilón? 
Toľko sa o ňom diskutuje, 
že čo všetko v ňom chýba, 
čo by všetko v ňom mohlo 

byť a nie je, že v ponuke chýbajú 
slovenské nápoje a podobne. Ako 
ste ho videli vy?
  „Ja si myslím, že každý si môže 
pozrieť stránku nášho pavilónu na 
internete, ja iba môžem potvrdiť, že 
informácie sa zhodujú s realitou. 
Ja nie som odborník, preto to neviem 
posúdiť.“ 

Predsa len, čo sa vám v 
slovenskom pavilóne naj-
viac páčilo? A čo možno 

sklamalo?
  „Najviac ma zaujalo vodíkové auto, 
ktoré nás reprezentuje ako krajinu 
prirodzeného talentu a inovatívnych 
riešení v oblasti mobility, kde vodík, 
ako palivo budúcnosti výrazne zníži 
emisie. A čo ma sklamalo? 
  Česky hovoriaca hosteska, ktorá 
mala veľmi chabé vedomosti o vysta-
vovaných exponátoch.“ 

Ako sa teda podľa vás pre-
zentuje Slovensko na EXPO 
v Dubaji?
„To, čo Slovensko na EXPO 

vystavuje, sú určite svetové unikáty, 
ktoré by si však podľa môjho názoru 
zaslúžili pútavejšiu prezentáciu.“ 

Odporúčali by ste návštevu 
Dubaja ľuďom aktuálne 
kvôli výstavbe EXPO alebo 
kvôli Dubaju ako takému?

  „Určite áno, ešte sa to dá stihnúť, 
výstava trvá do marca 2022. Musím 
ale povedať, že zážitkom je samot-
ný Dubaj a, samozrejme, aj EXPO 
2020.“ 

Vás osobne v Dubaji ako 
takom čo najviac očarilo?
  „Burj Khalifa, najvyššia 
budova sveta, ktorá je 828 

m vysoká s najrýchlejším výťahom 
na svete a zastrešuje 200 poschodí, 
je novodobým divom sveta a symbo-
lom moderného Dubaja, no a Dubaj 

fontána plná hudby, svetiel a 
emócií.“ 
Celý život máte blízko k 

zdravotníctvu, ako ste vnímali 
pandémiu v Dubaji, na samotnej 
výstave či na letiskách? Aké boli 
opatrenia a podobne?
  „Pred cestou na letisku vo Viedni 
podmienkou nástupu do lietadla bol 
covid pas a negatívny PCR test. 
Cestou späť stačil iba covid pas, 
PCR nevyžadovali. Počas viac ako 
5 hodinového letu bolo nevyhnutné 

mať rúško. 
 Všade sme museli mať rúška v in-
teriéri a aj v exteriéri, dokonca aj na 
pieskových dunách. 
  Mňa ani môjho manžela to vôbec 
neobmedzovalo, vnímali sme to 
normálne, že to takto musí byť, ak 
chceme sa domov vrátiť zdraví.“ 

(ps, foto: archív M. Sakaliková)
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   Svidníčanky Stanislava Popovcová a Alexandra Pagáčová 
organizujú semináre o ženskej energii. Je to miesto poznania, 
oddychu, zážitkov s prebudením. 

Stanislava Popovcová a Alexandra Pagáčová organizujú semináre o ženskej energii 
„Každá žena je originál a každá si zaslúži byť šťastná“ 

  „Kedysi sme boli každá na svojej 
ceste hľadania, poznania. Každá z 
nás sme hľadali odpovede na svoje 
otázky. Každá sme hľadali samu seba 
a svoju vlastnú hĺbku a podstatu. Na 
základe vlastných skúsenosti, vedo-
mostí a poznania sme sa rozhodli 
priniesť svoje poznanie a skúsenosti 
sem do Svidníka odkiaľ pochádzame, 
kde sme sa narodili.  
  My samé sme museli precestovať 
svet a Slovensko na našej vlast-
nej ceste za odpoveďami na naše 
otázky. Túžba a rovnaká vízia nás 
spojili dohromady. Vďaka vzájomnej 
podpore sme sa rozhodli ísť touto 
cestou spoločne, lebo každá z nás má 
čo ponúknuť.  Podpora - to je najmä 
cieľom ženských seminárov, kruhov,“ 
vravia organizátorky seminárov o 
ženskej energii s ktorými prinášame 
rozhovor.  

Prečo ste sa rozhodli organizovať 
semináre o ženskej energii?
  Stanka: „Cez jógu, ktorú som začala 
precvičovať vo Svidníku som postu-
pom času cítila, že ľudia nepotrebujú 
len to prepojenie tela a mysle, ktoré 
je s jógou spojené. Žiadalo sa mi to 
„slovo“, ktoré je pri zdieľaní v kruhu 
základom. A zároveň priniesť ľudom 
niečo viac.“
  Alexandra: „Moje srdce ma viedlo 
na ženské semináre, kde som hľadala 
cit, vnútornú krásu, múdrosť, hĺbku, 
spojenie so svojou vlastnou dušou. 
Tam som poznávala a nasávala tu 
energiu toho ženstva, toho prepojenia 
ženskej energie cez zdieľanie, cez 
kruhy. Viedlo ma to na rôzne miesta. 
Najvýznamnejšia bola pre mňa cesta 

s názvom „Po stopách Márie Magda-
lény“ do Provensálska. Tam bol môj 
začiatok cesty posvätného ženstva. 
Mária Magdaléna reprezentuje sym-
bol ženstva, hoci je prezentovaná 
práve naopak.“

Aký je záujem zo strany žien z 
nášho regiónu?
  Alexandra: „Momentálne cítime, že 
sa nemôžeme naplno venovať týmto 
seminárom tak, ako by sme chceli. 
Pozorujeme záujem žien, tým že o 
tom rozprávame verejne.“
  Stanka: „Pri rozhovoroch so ženami 
bádame záujem zo strán žien. Avšak 
reálny záujem často krát ostáva len 
pri slovách. Pretože tak ako my všetci 
máme obavy a ostych z niečoho 
nepoznaného, nového. Tak je to aj v 
prípade žien v našom regióne.“

Aké je postavenie ženy v dnešnej 
dobe?
  Stanka: „V dnešnej dobe je žena 
častokrát tlačená do pozícii, ktoré 
nie sú pre ňu prirodzene. Je tlače-
ná spoločnosťou, rodinou, okolím, 
okolnosťami... a v neposlednom 
rade sama sebou. Žena prijala rôzne 
pozície, zhostila sa ich s vedomím 
pomôcť okoliu a sebe. Dokázala, že 
je schopná čohokoľvek. 
  Takto sa naučila byť silná a se-
bestačná. Dennodenne podáva 
výkony hodne obdivu. Avšak žena a 
ženské telo nie je nato prispôsobené 
a stvorene. Mnoho žien dnešnej doby 
funguje v mužskej energii či nastave-
ní. Myslím si, že na ženu je vyvíjaný 
obrovský tlak z každej strany.“
  Alexandra: „V tejto dobe by žena 

mala nájsť samu seba skrze celé 
dianie vo svete. Má si vziať naspäť tie 
vlastnosti, ktorými ju Boh obdaril. Cez 
to všetko prijať a pochopiť svoju úlohu 
a svoju hodnotu. Žena plní svoju úlo-
hu len keď je úplne ženskou.“

Aká by mala byť dnes ženská sta-
rostlivosť?
  Alexandra: „Žena by sa mala starať 
o svoje vnútro, pretože ona dáva is-
totu zvnútra. Zatiaľ čo muž je oporou 
zvonku. Mala by sa starať o svoje 
ženstvo, a to, čo je jej blízke. 
  Teda o srdce, cit a intuíciu, ktorou 
je obdarená viac ako muž. Tento cit 
by nemala zahrabávať niekde do 
neznáma. Nemala by sa za neho 
ani hanbiť. Práve naopak mala by 
s ním viac pracovať, rozvíjať ho a 
podporovať.“
  Stanka: „Tak ako v jóge je prepojenie 
fyzického tela s vnútrom, vnútorným 
svetom. Tak aj vnútorná krása ženy 
odráža vonkajšiu krásu. Väčšina 
žien začína starostlivosťou o svoj 
zovňajšok. A to je vhodné ako začať 

so starostlivosťou o seba. Postupne 
ju to privedie do miest a oblastí, kde 
je potrebné venovať svoju pozornosť. 
Dôležité je nájsť si čas na seba a 
spraviť z toho prioritu a nutnosť, as-
poň pol hodinu či hodinu denne.“

Aký má mať vzťah k sebe?
  Stanka: „Žena by mala znovu objaviť 
v sebe cit. Viac cítiť ako myslieť. Byť 
viac v srdci ako v mysli. Dva základne 
piliere by mali byť seba láska a seba 
prijatie. Mala by sa prijať a milovať 
presne taká, aká v skutočnosti a vo 
svojej podstate je. 
  Prijať svoje negatíva, negatívne 
stránky  tak ako prijíma svoje pozití-
va, pozitívne stránky. Tento vzťah je 
základ všetkého. Keď sa naučí prijať 
a chápať seba, potom nadobudne 
skúsenosť, ktorá jej pomáha v iných 
vzťahoch.“  
  Alexandra: „Žena má mať ten naj-
krajší vzťah so sebou samou, mala by 
dbať rovnako aj na svoje telo. Mala 
by sa obklopiť krásou. A práve aj to 
chceme ďalej na našich seminároch 
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  Všetci platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) musia do 30. 
novembra oznámiť fi nančnej správe všetky bankové účty, ktoré 
používajú na podnikanie. Tejto novej povinnosti sa však nemusia 
obávať. Vzor tlačiva bude zverejnený na portáli fi nančnej sprá-
vy, predvyplnený formulár bude podnikateľom aj automaticky 
doručený do ich schránok na portáli fi nančnej správy. Celkovo 
sa táto povinnosť dotkne 207.140 platiteľov DPH. 

Klientom nahlasovanie bankových účtov uľahčia 

  Povinnosť oznamovať fi nančnej správe čísla tuzemských aj zahraničných 
bankových účtov, ktoré platitelia DPH používajú na podnikanie, zavádza 
novela zákona o dani z pridanej hodnoty. Klientom prinesie viaceré benefi ty, 
najmä v podobe zníženia rizika potenciálneho ručenia za neodvedenú DPH. 
Tým, že oznámené bankové účty budú zverejnené na portáli fi nančnej správy 
(PFS), odberatelia si budú môcť overiť, či platia za tovar alebo službu na 
účet, ktorý  dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie. Finančná 
správa bude zoznam zverejňovať od 1. januára budúceho roka a na dennej 
báze ho aktualizovať.
  Platitelia DPH budú musieť bankové účty nahlásiť fi nančnej správe do 30. 
novembra, a to prostredníctvom tlačiva, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo 

SR a ktoré čoskoro zverejní na svojom webovom sídle. Finančná správa je voči 
svojim klientom ústretová a celý proces im uľahčí. Nakoľko už v súčasnosti 
disponuje bankovými účtami, ktoré jej  boli oznámené 
daňovým subjektom, alebo poskytovateľmi platobných 
služieb, každému platiteľovi DPH registrovanému k 
15.11.2021 bude doručené predvyplnené tlačivo ozná-
menia do jeho schránky v rámci osobnej internetovej 
zóny na portáli fi nančnej správy. 
  Predvyplnené tlačivo bude automaticky doručované 
aj všetkým platiteľom, ktorí sa pre DPH zaregistrujú po 
15.11.2021. 
  Platiteľ DPH má následne možnosť v oznámení vyzna-
čiť  bankové účty, ktoré používa na podnikanie, prípadne 
doplniť ďalšie bankové účty.  Vyplnené tlačivo podajú podnikatelia klasickým 
spôsobom elektronicky ako každé iné štruktúrované podanie na PFS. 
  Potrebné je, aby platitelia DPH túto povinnosť nezanedbali a dbali na správ-
nosť uvádzaných údajov. V prípade, že bankové účty neoznámia, správca 
dane im im uloží pokutu od 30 eur do 3000 eur. 

Martina Rybanská, hovorkyňa fi nančnej správy

rozvíjať a podporovať, aby si žena 
naspäť obliekla šaty, aby sa obklopila 
kvetmi, vymenila mužské športy a 
mužské nastavenia za tie, čo sú jej 
vlastné. Za tanec, jemné pohyby a 
pôvab. 
  Uvedomiť si akú silu ma vo vlastných 
rukách ak sa neporovnáva s ostatný-
mi ženami. Každá žena je originál a 
každá si zaslúži byť šťastná. Vraví sa, 
ak sa ženy podporia nastane mier.“ 

Môže sa v žene prebudiť žen-
skosť?
  Alexandra: „Áno, môže. Žena by 
ju dokonca mala v sebe prebudiť, 
mala by nájsť odvahu na to, aby 
prestala využívať mužskú energiu, 
aby s mužmi prestala súťažiť, aby 
prestala chcieť byť lepšia ako oni. 
Vlastne týmto spôsobom sa žena 
chráni a chce byť v bezpečí. Pretože 
po stáročia bola ženská energia utlá-
čaná a trestaná. Doteraz za slobodu 
ženy bojovali, používali teda mužský 
princíp - boj, na dosiahnutie slobody 
a rovnoprávnosti. Žena je šťastná ak 
sa môže naplno prejaviť, cez svoju 

Stanislava Popovcová a Alexandra Pagáčová organizujú semináre o ženskej energii 
ženskú dušu. Na to niekedy stačí 
bezpečný kruh a podpora iných žien. 
Sama som bola podporovaná ženami, 
s ktorými som sa stretla na rôznych 
seminároch. 
  Dodnes ma podporujú na mojej ces-
te. Vznikajú nové pevne priateľstvá na 
základe toho kto som a aký mám dar. 
Nie sú postavené na základe toho čo 
mám, čo vlastním. Ak si žena začne 
veriť, začne rozkvitať vo vnútri. Potom 
to už nemusí dokazovať nikomu, pre-
tože to cíti a stáva sa to jej súčasťou. 
Vtedy sa prebudila.“
  Stanka: „Samozrejme, svoju žen-
skosť dokáže prebudiť každá z nás. 
Už len tým, že začne nosiť ženské 
oblečenie ako sú šaty a sukne. Sta-
rostlivosťou o svoj zovňajšok, avšak 
netreba zabúdať na svoje vnútro. 
Naše telo je náš chrám. Zveľaďova-
ním a starostlivosťou o svoj „chrám“. A 
tým, že začne vyhľadávať viac ženskú 
spoločnosť, ktorá je pre ženu oboha-
cujúca, podporujúca a potrebná.“

(ks, foto: archív 
S. Popovcová, A. Pagáčová)

  Vyšetrovatelia v štyroch okresných riaditeľstvách začínali trestné stíhania 
vo veci trestného činu pytliactva.  Ide o päť prípadov, kde páchatelia sú zatiaľ 
neznámi. Zákon pri tomto porušení zákona stanovuje trestnú sadzbu odňatia 
slobody až na dva roky. 
  K dvom prípadom došlo v okrese Bardejov. Zákon o poľovníctve porušil aj 
pytliak v okrese Poprad. Posledný prípad bol zaznamenaný v katastri obce 
Vyšný Komárnik, v blízkosti vstupu na lesnú cestu pri delostreleckom objekte, 
v časti zvanej Poľana. Páchateľ bez povolenia a pravdepodobne strelnou 
zbraňou usmrtil samicu Vlka dravého vo veku 12 až 18 mesiacov. Jej kadáver 
ponechal na mieste. 
  Vo všetkých uvedených prípadoch pytliaci  konali bez potrebného povolenia k 
lovu, čím porušili ustanovenie zákona o poľovníctve a spôsobili tak príslušným 
poľovníckym združenia, teda aj Slovenskej republike škodu.  

 (krpz)

Bez povolenia zabil samicu Vlka dravého 

Spravodajstvo 
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Úradná správa č. 17 zo dňa 11. novembra 2021

Svidníčania hrali súťažný zápas po takmer troch týždňoch

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 kon-
ferenciu (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 opráv-
nený 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 nasle-
dovné 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.). 
Viac na: http://svidnik.obfz.futbalovekluby.sk/clanky/
  Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny 
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je 
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalo-
vekluby.sk

 OOFZ Svidník

   Po takmer troch týždňoch bez súťažného zápasu v uplynulú 
sobotu 13. novembra svidnícki extraligoví volejbalisti konečne 
hrali. Zverenci trénera Rastislava Paňka sa v 8. kole volejba-
lovej extraligy mužov predstavili na domácej palubovke proti 
Prešovu. 

   Portál Slovenskej volejbalovej 
federácie svf.sk medzi udalosti ví-
kendového kola zaradil prešovského 
univerzála Michala Ščerbu. Svidnícky 
odchovanec zaznamenal v zápase 
proti materskému klubu 5 es. 
   Vo všeobecnosti v 8. kole mužskej 
extraligy sa neudiali žiadne prekva-
penia. Svidník na domácej palubovke 
aj s viacerými mladíkmi v zostave po-
trápil skúsenejší Prešov len v druhom 
sete a Myjava si pred pondelkovým 
zápasom v MEVZA lige vyskúšala aj 
hráčov z lavičky a omladenej Prievidzi 
nedala žiadnu šancu na úspech, ktorú 

s prehľadom zdolala 3:0.
  Zostava Svidníka: Šellong 6, R. Vit-
ko 2, M. Sopko ml. 5, Macko 8, Gulák 
9, Gula 5 libero M. Vitko (Horňák 5, 
Ľ. Skasko 0, B. Skasko 7). Tréner: 
R. Paňko. 
   Zostava Prešova: Smolej 10, Šiket 
3, Lamanec 18, Ščerba 12, Mikovčík 
4, Porubský 3 libero T. Lampart (Goč 
0, Rzyman 0, M. Sopko st. 1, Anderko 
0). Tréner: E. Digaňa. 
   Hráči zápasu: Daniel Šellong (TJ 
Slávia Svidník) - Michal Ščerba (VK 
MIRAD UNIPO Prešov).
   Tréner svidníckych volejbalistov 

Rastislav Paňko po domácej zápase 
s Prešovom povedal: „Na tento zápas 
sme nastúpili viacmenej s mladými 
hráčmi, dokonca dvaja hráči na ihris-
ku mali len 16 rokov. Tento duel bol 
taký zvláštny, nevyužili sme veľa side-
outov, čo nás ukrátilo o veľa bodov, 
naša hra bola miestami dobrá, no 
miestami bola odovzdaná, ako keby 
sme ani nechceli vyhrať. Som rád, 
že príležitosť dostali mladší hráči a 
mali možnosť sa ukázať v extraligo-
vom zápase. Veľká škoda nevyužitej 
koncovky v druhom sete. Boli sme 
blízko víťazstva v ňom, no na druhej 
strane sa nemôžeme ako tím položiť 
kvôli nevydarenej koncovke a zápas 

odovzdať súperovi.“
   Tréner Prešova Erik Digaňa zhod-
notil zápas takisto: „Som rád, že po 
jednej prehre sme trošku znova chytili 
opraty do svojich rúk. Som rád, že 
bolo vidieť ten kolektívny výkon, ku 
ktorému som svojich hráčov nabádal. 
Musím pochváliť aj svojho asistenta 
Martina Dobiáša, ktorý v rozhodu-
júcom momente vystavil striedanie, 
ktoré v druhom sete rozhodlo. Som 
rád, že sa môžem oprieť naozaj o 
všetkých členov nášho klubu.“
   Svidníčanov čaká v sobotu 20. no-
vembra cesta do Prievidze, kde sa od 
18. hodiny predstavia v zápase 9. kola 
extraligy proti domácim.      (ps, svf)

TJ SLÁVIA SVIDNÍK - 
VK MIRAD UNIPO PREŠOV 0:3 (-21, -23, -20)

   TJ Slávia Svidník má vlastný eshop. 
Spustili ho minulý týždeň na stránke 
www.volejbalsvidnik.sk
   „Náš merch si od dnes môžete 
zakúpiť prostredníctvom odkazu 
"FANZONE" na našej webovej strán-
ke http://volejbalsvidnik.sk/,“ napísal 
klub na sociálnych sieťach a vedzte, 
že pod pojmom merch majú na mysli 
dresy, tričká, mikiny, šiltovky, kľúčen-
ky či poháre, samozrejme, všetko 
s logom či motívom klubu, teda TJ 
Slávia Svidník. 
   So spustením e-shopu prichádza 
aj špeciálna 20% novembrová zľava 
pre všetkých volejbalových fanúšikov. 
„Urobte radosť sebe, svojmu okoliu 
alebo v predstihu a so zľavou priprav-
te vianočné prekvapenie,“ nabádajú 
svidnícki extraligoví volejbalisti na 
začiatku predvianočného obdobia. 

(ps, tjs)
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Čas nelieči bolesť ani rany,
iba nás učí žiť bez tých,
ktorých sme milovali.

9. novembra 2021 sme si pripomenuli 
smutný rok, odkedy nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, otec a dedko
JOZEF ŠTEFANEC zo Svidníka

  Všetci, ktorí ste ho poznali venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku a modlitbu. 
Navždy zostaneš v našich srdciach.
  S láskou a úctou spomínajú manželka Marta, dcéra Katka a syn Martin 
s rodinami 

    SPOMIENKA 

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
V neznámy svet odišiel si spať, 
zaplakal každý, kto Ťa mal rád. 

Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, 
no vždy budeš v srdciach tých, 

ktorí Ťa milovali.

23. októbra 2021 nás vo veku 42 rokov navždy 
opustil náš milovaný 

manžel, otec, syn, brat a švagor
PETER HRIŽ zo Svidníka

  Ďakujeme všetkým, ktorí ho sprevádzali na jeho 
poslednej ceste, za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
  S láskou a úctou manželka Petra, dcéra Timea s priateľom, rodičia, 
sestra Marcela s rodinou a ostatná rodina 

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Keď umrie mamička, slniečko zájde.

V srdciach sa uhniezdi smútok a chlad.
Na celom svete nikto sa nenájde, 

kto by ako mamička vedel mať rád.
Z tvojich oči žiarila pre nás láska a dobrota,

Chýbaš nám a budeš chýbať do konca života.

3. novembra 2021 nás vo veku 84 rokov navždy 
opustila naša milovaná mamka, babka a prababka

MÁRIA RYCHVALSKÁ zo Svidníka

  Ďakujeme všetkým, ktorí ju sprevádzali na jej poslednej ceste, ďakujeme za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary. Ďakujeme duchovným otcom, ktorí prišli 
na poslednú rozlúčku. 
  S láskou a úctou dcéra Viera, dcéra Nadežda s rodinou 
a Ľubov s rodinou 

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Neplačte, že som odišiel len pokoj mi prajte 

a v srdci večnú spomienku, si na mňa zachovajte.

S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme, 
že nás 3. novembra 2021 vo veku 79 rokov

 navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec a dedko
JOZEF ZRIBKO z Hunkoviec

  Ďakujeme všetkým, ktorí ho sprevádzali na jeho poslednej 
ceste, za prejavy sústrasti a kvetinové dary.  
  S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, dcéra Iveta s rodinou, syn 
Jozef s rodinou a vnúčatá

    SPOMIENKA 
Sú bolesti, na ktoré nie je liek.

Sú rozhodnutia, ktoré nevrátime späť. 
Sú spomienky, ktoré nikdy nevymažeme

a sú ľudia, na ktorých nikdy nezabudneme. 

17. novembra 2021 si pripomenieme druhé výročie, 
odkedy nás navždy opustila naša milovaná 

DARINA BARILLOVÁ 

Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku.
  S láskou a úctou spomína smútiaca rodina 



16. november 2021Podduklianske novinky 19 Infoservis

www.podduklianskakniznica.sk

o d  1 5 .  n o v e m b r a  2 0 21
SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci 
november 2021 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku 

s fi nančnou podporou Fondu na podporu umenia

LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 
LEKÁRNE: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Poho-
tovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
17. novembra:  MUDr. S. Potomová - Sov. Hrdinov 460/114 vo Svidníku. 
Kontakt: 054/752 53 09.
20. a 21. novembra: MUDr. E. Prusáková - Chotčanská 100/16 v Stropkove. 
Kontakt: 054/742 40 86. 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. 

PRE šikovné labky. Labková patrola. 
Praha, Egmont 2021. nestr. 
  „26 skvelých návodov na tvorenie s obľúbenými hrdi-
nami z Labkovej patroly! Chceš si s Rubblom vyrobiť 
gitaru? Navrhnúť Labkovej patrole nový odznak? Alebo 
si s Marshallom zahrať zábavnú snežnú hru? To všetko 
a ešte oveľa viac nájdeš v tejto knižke!

HLOŽNÍK, Ferdinand (18.11.1921-27.2.2006)
  Ferdinand Hložník bol bratom maliara Vincenta Hložníka. Narodil sa v roku 
1921 v obci Svederník. V rokoch 1942-1946 študoval na oddelení kreslenia 
a maľovania na Slovenskej technickej univerzite u profesorov J. Mudrocha 
a M. Schurmanna. V rokoch 1947-1948 pôsobil ako profesor na gymnáziu v 
Jure a do roku 1952 bol profesorom na reálnom gymnáziu v  Bratislave. Od 
roku 1952 pôsobil ako samostatný umelec. Jeho doménou boli krajinomaľby, 
ilustrácie a súbor malieb s tematikou Slovenského národného povstania. 
Okrem Slovenska a Čiech vystavoval aj v Nemecku, Poľsku, Mexiku, Švéd-
sku, Taliansku a Brazílii. Patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského 
moderného výtvarného umenia. Sporadicky robil aj grafi ku.

ŠÍPOŠ, Juraj (17.11.1959-14.10.2013)
  Bol slovenský básnik, prozaik, prekladateľ a fi lozof. V roku 1980 emigroval 
do Austrálie. Do tohto obdobia spadajú začiatky jeho básnickej tvorby. Lásku 
k slobode, ktorá ho dohnala až k emigrácii, časom zatienila clivota po rodine 
a túžba po vlasti. Svoje pocity a vnútorné rozpoloženie popísal v básňach, 
ktoré neskôr vydal v rámci básnickej zbierky s názvom Pod južným krížom. 
Čas strávený v emigrácii mal významný dopad na celý jeho ďalší život a 
tvorbu. Šípoš je autorom poézie Aperitív na modrej planéte, sci-fi  poviedky 
Kompjuterové zhltnutie a komiksových príbehov Drakulovo oko. 

- Rozprávajú sa dvaja:
Počul si? Tak nám pochovali Karola...
- Vážne? A čo mu bolo? - Bol mŕtvy.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ 
   Pondelok 15. novembra: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Janu, 
Ľuboša, Mareka a Martina, Utorok 16. novembra: 17:00 Za zdravie a Božie 
požehnanie pre Petra a Helenu, Streda 17. novembra: 7:00 + Agnesa, Štvrtok 
18. novembra: 17:00 + Mikuláš, Mária, Vasiľ, Anna, Piatok 19. novembra: 17:00 
Za zdravie a Božie požehnanie pre Alžbetu a Tamarku, Sobota 20. novembra: 
7:00 + Peter, Ján a ost. z rod., Nedeľa 21. novembra: 9:00 Za farnosť.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Pondelok 15. novembra - Začiatok Filipovky: 6.30 + Juraj, Mária, Juraj, 
Helena a ost. z rod., 18.00 + Jozef ú + Jozef Kaliňák (týždňová lit.), Utorok 
16. novembra: 6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 * Poďakovanie, ZBP rod. 
Azemová, 18.00 + Jaroslav Cuper / + Emília, Ján, Tobiáš, Streda 17. novembra: 
8.00 + Jozef Murín, 18.00 + Ján a Mária / + Anna Krajňáková (týždňová lit.), 
Štvrtok 18. novembra: 6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 + Jozef, Mária, 
Jozef, Mária, 18.00 * Ladislav, Piatok 19. novembra: 6.30 + Duše v Očistci, 
18.00 + Ladislav / + Nenarodené deti, Sobota 20. novembra - Predprazd-
nenstvo Vstupu Bohorodičky do chrámu: 8.00 + Michal Kostík / + Ján a Júlia 
Semancoví, 18.00 Večiereň sviatku od 17.00, 18.00 * Tatiana (uzdravenie - 
slov. lit. s platnosťou na nedeľu), Nedeľa 21. novembra - Vstup Bohorodičky 
do chrámu: 8.00 * Za farnosť, 9.15 * Milan a Mária (40 rokov manželstva), 
10.30 * Nataša (60 rokov), 18,00 * Janík. Oznamy: V stredu 17. 11. je štátny 
sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu, bohoslužba je o 8:00 a 18:00. V 
utorok po večernej liturgii sa spolu s mládežou pomodlíme rozjímavý ruženec. 
Stretnutie detí prihlásených na prípravu k prvej spovedi bude v piatok 19. 11. 
v chráme od 16:30 hod. Je možné objednať si časopis Slovo na rok 2022, 
tiež kalendár časopisu Slovo. V celom mesiaci november je možné získať 
plnomocné odpustky pre duše zosnulých. Nedeľa 21.11. je zároveň sviatkom 
Krista Kráľa a na tento deň pripadá aj Vovedenie Bohorodičky do chrámu, 
pri tomto sviatku bude požehnanie detí na záver sv. liturgie. 15.11. začíname 
prípravné obdobie - Filipovku pred sviatkami Narodenia Ježiša Krista. Od 
pondelka sa po večerných liturgiách modlíme Akatist k Bohorodičke.

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
   Pondelok 15. novembra: Féria, 18.00 hod.: + Anna, Michal, Anna, Michal, 
Peter, Utorok 16. novembra: Féria, 18.00 hod.:  + Anna, Michal, Anna, Ján, 
2. ZBP Mária s rod., Streda 17. novembra: Sv. Alžbety Uhorskej, 18.00 hod.: 
+ Anna, + Ivan, Štvrtok 18. novembra: Féria, 6.30 hod. Poď. za 40. rokov 
man. života Marta a Michal, 18.00 hod.: Adorácia po sv. omši, 1. + Štefan, 2. 
Vladimír, Piatok 19. novembra: Féria, 6.30 hod.: ZBP Zoja s rod., 18.00 hod.: 
+ z rod. Čorbovej a Gajdošovej, Sobota 20. novembra: Panny Márie v sobotu, 
8.00 hod.: 1. + Anna, Ladislav, 2. + z rod. Brenišinovej a Židikovej, Nedeľa 
21. novembra: 34. nedeľa cez rok, Nedeľa Krista Kráľa, 7.00 hod.: + Mária, 
Jozef, 8.00 hod.: +Viliam, 10.30 hod.: + Jozef, 12.00 hod.: +Ján, Veronika, 
Juraj, Paraska, 18.00 hod.: + Milan. Oznamy: 1. V piatok bude stretnutie 
prvoprijímajúcich detí pri sv. omši o 18.00 hod. 2. Stretnutie birmovancov 
je každú nedeľu o 11.15. Dnes má skupinka p. kaplána. 3. 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 interiéri je povinný respirátor. 4. Budúca nedeľa je 
nedeľou Krista Kráľa. Máme záver liturgického roka. 

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. Môžete si pozrieť aj webovou stránku www.jw.org, kde je 
možné si on-line čítať Bibliu a nájsť veľa užitočných rád. 
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 Kino Dukla

ČO PREMIETA KINO DUKLA?
KING RICHARD

PIATOK 19. NOVEMBRA O 19. HODINE 
Réžia: Reinaldo Marcus Green  •  Scenár: 
Zach Baylin  •  Hudba: Kris Bowers  •  Hrajú: 
Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyya Sydney, 
Demi Singleton, Jon Bernthal, Tony Goldwyn, 
Dylan McDermott, Susie Abromeit, Noah 
Bean, Hannah Barefoot
  King Richard je životopisná dráma, natočená 
podľa skutočného príbehu, ktorý inšpiruje celý 
svet. Príbeh Richarda Williamsa (Will Smith), 
trénera a otca svetovo preslávených tenistiek 
Venus a Sereny, ktorý má geniálny plán ako 
dostať svoje dcéry z ulíc Comptonu v Kalifornii 
na svetovú tenisovú scénu. Hlboko dojemný 
príbeh ukazuje silu rodiny, vytrvalosť a ne-
zlomnú vieru ako prostriedok k dosiahnutiu 
nemožného.

USA, dráma, životopisný, slovenské 
titulky, vstupné: 5 eur 

***
HLAS LÁSKY

SOBOTA 20. NOVEMBRA O 19. HODINE
Réžia: Valérie Lemercier  •  Hrajú: Valérie 
Lemercier, Carole Weyers, Véronique 
Baylaucq, Sylvain Marcel, Martine Fon-
taine
  Filmová fikcia inšpirovaná životom 
speváckej super hviezdy Céline Dion. 
Quebec, koniec 60. rokov, Sylvette a Ang-
lomard privítajú vo svojej rodine 14. dieťa: 
Aline. V rodine Dieuovcov prevláda celý 
život hudba a keď Aline vyrastie, objavia 
v nej prekrásny dar, jej zlatý hlas. Keď 
si jej hlas vypočuje hudobný producent 
Guy - Claude, napadne ho iba jediná 
vec - urobiť z Aline najväčšiu svetovú 
speváčku. S podporou svojej rodiny a 
pod skúseným vedením Guy - Clauda, 
z ktorého neskôr vznikne láska, budú 
spolu písať príbeh neobyčajného osudu. 
Životný príbeh o kanadskej hudobnej 

senzácii Aline Dieu.
Francúzsko, Kanada, životopisný, české titulky, 

128 minút, vstupné: 5 eur 

KAREL
NEDEĽA 21. NOVEMBRA O 19. HODINE 
SOBOTA 27. NOVEMBRA O 19. HODINE 

Manžel, otec, Zlatý slávik a medzinárodná ikona
Réžia: Olga Malířová Špátová  •  Hrajú: Karel Gott
  Celovečerný dokumentárny fi lm Karel prináša ojedinelý pohľad do súkromia 
a duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčala 
Karla Gotta celý jeden rok a vďaka jeho úprimnej otvorenosti vznikol neobvykle 
osobný až intímny pohľad na život slávneho speváka, aký sa doteraz širokej 
verejnosti ani jeho skalným priaznivom nenaskytol. Zároveň v ňom nechýba 
Karlov povestný nadhľad a humor.
  Film Karel nie je a ani nemá byť prehliadkou nespornej slávy Karla Gotta, jeho 
speváckeho talentu a úspechov. Režisérka Olga Malířová Špátová vstúpila so 
svojou kamerou tam, kde sa sláva končí a kde sa z fenomenálneho Zlatého 
slávika Karla Gotta stáva iba Karel - nadšený maliar, milujúci manžel a otec. 
Tvorcovia totiž zachytili Karla Gotta nielen pri jeho vystúpeniach a stretnutiach 
s fanúšikmi, ale predovšetkým v jeho domácom prostredí. Či už v Prahe, na 
chalupe alebo v dedinke, kde trávil detstvo. Spevák sa vo fi lme vydáva na 
miesta, ktoré zohrali v jeho živote dôležitú úlohu. Odhaľuje neznáme zákulisia 
koncertov, svoj život s rodinou a súkromie, ktoré sa inak snaží s pokorou a 
láskou chrániť. Diváci tak môžu vidieť autentický a jedinečný fi lmový portrét, 
plný nečakaných spomienok. „Náš fi lm nesmie byť nuda,“ hovoril počas 
natáčania Karel Gott režisérke, ktorá v dokumente využila aj množstvo málo 
známych archívnych 
materiálov.
„Olga má veľký dar na-
táčať so svojím úzkym 
tímom tak, že sme sa 
často nechali uniesť 
spontánnou atmosfé-
rou a prirodzene sme 
ju vpustili do nášho 
súkromia, vďaka čomu 
som sa rozhovoril aj o 
pomerne dôverných 
témach. S manželom, kameramanom Janom Malířom, sa tak vlastne stali 
súčasťou našej rodiny,“ povedal sám Karel Gott v posledných dňoch natá-
čania.
  „Filmu sa venoval s neobyčajnou energiou a úprimnosťou, prinášal nápady, 
prial si, aby fi lmová interpretácia jeho života a tvorby bola autentická a prav-
divá. Chceme vytvoriť otvorený fi lm o človeku s výnimočným nadaním, ale aj 
neuveriteľne skromnou, slušnou a láskavou povahou,“ uvádza k fi lmu jeho 
autorka Olga Špátová. „V roku natáčania opäť ochorel. Možno práve to, že 
prechádzal ťažkou chorobou, bolo dôvodom toho, že bol vo svojich názoroch 
na život otvorený a pokorný,“ dodáva režisérka.

Rok výroby: 2020, životopisný, dokumentárny, 
Česká republika, 127 minút, vstupné: 5 eur 


