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Svidnícki mestskí poslanci budú rokovať vo štvrtok 19. mája
Svidnícki mestskí poslanci sa stretnú vo štvrtok 19. mája o
14. hodine a rokovať budú v spoločenskej sále Domu kultúry.
Na programe majú niekoľko informatívnych správ. Hlavný kontrolór mesta
Svidník Tomáš Majda bude hovoriť o kontrole plnenia uznesení mestského
zastupiteľstva.
Rovnako poslancom predloží správu z kontrolnej činnosti a ukončených
kontrol k 5. máju. Poslanci by mali odobriť aj druhú zmenu rozpočtu mesta pre
tento rok. Prerokovať by mali aj výsledky hospodárenia mestskej samosprávy,
návrh záverečného účtu za rok 2021 a vypočuť by si mali aj stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2021. Riaditeľ spoločnosti
Službyt s.r.o. Gabriel Kaliňák bude hovoriť o ukončenej vykurovacej sezóne.
Poslanci by mali odobriť aj zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného
majetku mesta Svidník a odklepnúť návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok mesta. Tieto správy predloží vedúci Odboru ﬁnancií Mestského úradu
Nikolaj Vlčinov.
Poslanecký zbor si vypočuje aj informatívnu správu o príprave investičného
návrhu „Výstavba nájomných bytov v budove Ubytovne bývalého SOUS.“
O nových bytoch bude hovoriť vedúci Odboru výstavby, dopravy a životného

Poslanci by mali prerokovať aj hospodárenie mesta
prostredia Mestského úradu Viliam Staurovský. Záver zasadnutia už tradične
bude patriť interpeláciám a diskusii. Tu poslanci budú hovoriť o problémoch
s ktorými sa na nich obracajú Svidníčania. O niektorých témach píšeme v
samostatných príspevkoch.
(pn)

Ubytovňu, ktorá je v dezolátnom stave, chce mesto zrekonštruovať na byty
Mesto Svidník má v pláne výstavbu mestských nájomných
bytov. Tie by mali vzniknúť rekonštrukciou ubytovne bývalého
SOU strojárskeho. V tejto ubytovni kedysi dočasne našli ubytovanie obyvatelia Goldbergerovej ulice, ktorým sa jedna bytovka
zrútila a ďalšie dve boli asanované.
Informáciu o investičnom zámere a možnostiach výstavby mestských nájomných bytoch z budovy ubytovne bývalého SOU strojárskeho prostredníctvom
programu „Obnovujte s nami“ zo Štátneho fondu rozvoja bývania predostrie
svidníckym mestským poslancom vedúci Odboru výstavby, dopravy a životného prostredia Mestského úradu Viliam Staurovský. Poslanci sa totiž touto
témou budú zaoberať vo štvrtok 19. mája, kedy zasadnú do poslaneckých lavíc.
V predkladanom materiáli sa píše: „Budova je sedempodlažná, bez podpivničenia s plochou strechou. Hlavný vstup do objektu je orientovaný zo severovýchodnej strany objektu. Nosný systém je panelový konštrukčný systém
T 06 B. Bytové domy v danej stavebnej sústave sa realizovali v rokoch 1964
- 1983. Objekt je v súčasnosti neobývaný a je v dezolátnom stave. V objete
sa v súčasnosti nachádza 61 bytových jednotiek v zložení, 13 x garsónka o
rozlohe 21,78 m², 42 x 2-izbová jednotka o rozlohe 51,64 m² a 6 x 2-izbová
jednotka o rozlohe 48,60 m².“
Podľa predkladaného materiálu navrhovanou rekonštrukciou ubytovne mesta
Svidník na nájomne bývanie by malo vzniknúť 45 x 2-izbový byt o rozlohe cca
52 m² a 6 x 3-izbový byt o rozlohe cca 77 m².
Súčasťou rekonštrukcie bude aj kompletná výmena rozvodov technického
zariadenia objektu. Financovanie rekonštrukcie plánuje mesto realizovať z
úveru Štátneho fondu rozvoja bývania v nasledovnom rozsahu: zateplenie
obvodového plášťa, odstránenie systémovej poruchy bytového domu, výmena
okien, rekonštrukcia lodžií, rekonštrukcia strechy, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla, stavebná úprava spoločných
častí a zariadení, ktorou sa umožní prístup do bytov pre osoby s obmedzenou

Rekonštrukciou ubytovne mesta Svidník na nájomne bývanie
by malo vzniknúť 45 2-izbových bytov a šesť 3-izbových bytov

schopnosťou pohybu. Vymeniť by mali aj výťahy.
Po vykonaní verejného obstarávania s názvom zákazky „Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia objektu bývalého internátu SOUS“
uzatvorilo mesto Svidník s úspešným uchádzačom spoločnosťou Stavoprojekt
s.r.o. Zmluvu o spracovaní projektovej dokumentácie.
V súčasnosti je projektová dokumentácia v štádiu rozpracovania s riešením
základných technických požiadaviek. Spoločnosť Stavoprojekt s.r.o. doručila
mestu Svidník návrh riešenia 1. podlažia a návrh riešenia ostatných typických
podlaží.
Cieľom investičného zámeru je realizovať rekonštrukciu budovy ubytovne
za účelom výstavby nájomných bytov bežného štandardu pre mladé rodiny
v meste Svidník a okolí. Mesto to odôvodňuje tým, že výstavba nájomných
bytov je prirodzenou reakciou na zvyšujúci
sa dopyt po samostatnom bývaní.
V súčasnosti má mesto Svidník mestské
nájomné byty bežného štandardu na Karpatskej ulici, Ulici Sov. hrdinov, Nábrežnej
ulici a byty nižšieho štandardu na Festivalovej ulici. Žiadostí o mestský nájomný byt
však stále pribúda.
Pridelenie bytu posudzuje Komisia sociálna, zdravotná a bytová pri Mestskom
zastupiteľstve vo Svidníku na čele s predsedom poslancom Petrom Breznoščákom.
Žiadateľ o byt však musí splniť kritéria
Všeobecného záväzného nariadenia
mesta. Ide prevažne o to, že musí mať
trvalý pobyt na území mesta Svidník a
musí zdokladovať svoj príjem.
Samozrejme, aj to, prečo žiada o mestský
nájomný byt.
(pn)
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Nemocnica Svidník poďakovala svojim sestrám,
že si vybrali a zotrvali v povolaní sestry
12. máj - Medzinárodný deň sestier, bol pre sestry nemocnice
Svidník iný. Iný v tom, že v tento deň vedenie nemocnice poďakovalo za obetavú prácu všetkým sestrám, ženám aj mužom v
tejto profesií.
Povolanie sestry je od nepamäti až dodnes skôr poslaním. Profesia sestry
patrí medzi najnáročnejšie povolania. K naučeným, osvojeným vedomostiam,
zručnostiam, sestry majú v sebe aj čosi iné. Obetavosť, fyzickú, psychickú
vytrvalosť, schopnosť efektívne reagovať a správne sa rozhodnúť - všetko v
prospech pacienta.
Profesionálna práca sestry je popretkávaná láskou, obetavosťou, úsmevom
- všetkým tým, čo pacienti potrebujú v danú chvíľu.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier vedenie nemocnice Svidník ocenilo
sestry, ktoré v období od 12. mája 2021 do 11. mája 2022 dovŕšili v našej
nemocnici okrúhle pracovné jubileum. Tento rok sme spolu za nemocnicu
Svidník ocenili 19 sestier.
V kategórií okrúhleho pracovného jubilea 40 rokov boli ocenené sestry:
Emília Čepová, Mária Kurejová, Milena Keselicová, Mária Kaňuková, Mária
Kačmárová.
V kategórií okrúhleho pracovného jubilea 35 rokov boli ocenené sestry:
Nadežda Zapotocká, Jana Vašková, Iveta Sasaraková, Iveta Kapcalová.
V kategórií okrúhleho pracovného jubilea 30 rokov boli ocenené sestry:
Kvetoslava Puchírová, Darina Kovaľová, Dana Kopčová, Ľudmila Panová.
V kategórií okrúhleho pracovného jubilea 25 rokov boli ocenené sestry: Daniela Štefancová, Alena Maliňáková, Martina Kočišová, Martina Gajdošíková,
Katarína Feková, Ingrid Čonková.
Želáme všetkým sestrám do ďalších pracovných a osobných dní veľa zdravia,
trpezlivosti, pohody a optimizmu. Ste obrovským darom pre našich pacientov,
významnou súčasťou nemocničného tímu.
(sz)

Ocenili aj sestru Emíliu Čepovú...

Tak trochu rozpačité pripomenutie si 77. výročia porážky fašizmu
77. výročie ukončenia II. svetovej vojny a porážky fašizmus
sme si vo Svidníku a v regióne pripomínali tak trochu rozpačito
a na viackrát. Zrejme najväčším dôvodom bol trvajúci konﬂikt
na Ukrajine.
Oﬁciálne spomienkové oslavy 77. výročia porážky fašizmu sa konali v piatok
6. mája. Zorganizoval ich Okresný úrad vo Svidníku. Vence a kytice kvetov k
pamätníkom na Dukle a vo Svidníku položili prednosta Okresného úradu vo
Svidníku Michal Iľkanin, riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR
vo Svidníku Jaroslav Suvák, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Bardejove Lenka Kováčová a primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová
spolu s viceprimátorom Michalom Goriščákom, prednostom Mestského úradu
vo Svidníku Miroslavom Novákom a detičkami z Materskej školy na Ulici 8.
mája vo Svidníku spolu s riaditeľkou Ľuboslavou Binderovou.

Oﬁciálne spomienkové oslavy 77. výročia
sa konali v piatok 6. mája...
Na pietnych aktoch nechýbali ani členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Svidníku. Na stožiaroch však chýbali vlajky a okrem
duklianskeho pamätníka na ostatných dvoch pietnych miestach nezneli ani
štátne hymny. Súčasťou pietnych aktov bola iba minúta ticha.
Viacerí činitelia, medzi nimi napríklad aj poslankyňa Mestského zastupiteľstva
vo Svidníku Katarína Siváková si pamiatku padlých hrdinov II. svetovej vojny
uctili v nedeľu 8. mája, teda priamo v deň výročia.
Tulipány položila v areáli cintorína s Pamätníkom Československého armádneho zboru na Dukle, kde zapálila aj sviece. Rovnako tak počas nedele
8. mája urobil aj krajský a mestský poslanec Ján Vook, ktorý sa zúčastnil na
panychídach, ktoré nielen na Dukle, ale aj v Kapišovej a vo Svidníku odslúžili
pravoslávni duchovní a na ktorých sa zišli nielen veriaci, ale napríklad aj členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov zo Stropkova a členovia
rôznych záujmových združení a zoskupení.
(ps)
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Celková výška preplatkov na ročnom vyúčtovaní predstavuje sumu 527 602 eur
Vykurovacia sezóna 2021 - 2022 prebiehala a stále prebieha v
turbulentných ekonomických časoch, kedy svetové trhy energií
- elektrina, plyn, ropa po pandémii COVID-u lámali dlhoročné
maximá a následne prišla vojna na Ukrajine, ktorá situáciu s
energiami na svetových trhoch ešte viac skomplikovala.
Cena plynu na svetových trhoch narástla v roku 2022 v porovnaní s minulým
rokom o cca 400 % a pohybuje sa na úrovni 80 až 100 €/ MWh. Naša spoločnosť má zakontrahovaný plyn do regulovanej výšky stanovenej ÚRSO-m
41,50 €/ MWh, čo zabezpečuje na rozdiel od bytových domov mimo CZT s
vlastnou kotolňou, čiže neregulovaným subjektom, oveľa výhodnejšiu cenu
pri zabezpečení komplexného komfortu vykurovania. Túto cenu máme zakontrahovanú na 2 roky. Subjekty odpojené od CZT nakupujú plyn za cenu cca
o 100% drahšiu, čiže domácnosti pripojené na CZT nepostihlo zdražovanie
plynu tak extrémnym spôsobom ako objekty, ktoré sa odpojili od CZT alebo
do systému neboli nikdy pripojené.
Systémy CZT zabezpečujú dodávku tepla a teplej vody all inclusive, komfortne, bezpečne a bez starostí spotrebiteľa až do domu. Riadia ich odborníci
a sú pod kontrolou a 24 hodín denne 365 dní v roku.
Ako dodávateľ tepla zabezpečujeme pre našich odberateľov pravidelné
servisné kontroly a revízie zariadení, nepretržitý dohľad dispečingu a non-stop
havarijnú službu, ktorá rieši prípadné problémy. Tým garantuje spoľahlivú a
rovnomernú dodávku tepla aj v extrémnych poveternostných podmienkach.
Z pohľadu ochrany životného prostredia a znižovania emisií na sídliskách - je
ekologickejšie mať zopár centrálnych kotolní pod prísnym dohľadom ekologických noriem, v porovnaní s nekontrolovanými komínmi v každom bytovom
dome. Stále platí zásada, že čím viac spotrebiteľov tepla je pripojených na

centrálne zásobovanie teplom, teda na zdroje, ktoré sú pod kontrolou štátu (Ministerstvo
životného prostredia, Ministerstvo hospodárstva, ÚRSO), tým je cena tepla nižšia.
Vyúčtovanie úhrad pre vlastníka bytu predstavuje rozpočítanie skutočnej spotreby za
každú energiu a službu spojenú s bývaním,
dodanú do bytového domu v minulom
kalendárnom roku, vyčíslenej na základe
odpočtov meračov alebo došlých faktúr od
dodávateľov energií a služieb. Celková výška preplatkov na ročnom vyúčtovaní, ktorá
bude našim klientom vyplatená, predstavuje
sumu 527 602 €, nedoplatky sú vo výške
cca 22 030 €.
Každému užívateľovi bytu bude doručené
vyúčtovanie prostredníctvom predsedu
spoločenstva v zákonnej lehote do 31. mája
2022. V nasledujúcom mesiaci sa doručia
všetky údaje a preplatky z ročného vyúčtovania Slovenskej pošte, a.s., ktorá bude
realizovať inkaso. Vyplácanie všetkých preplatkov alebo uhrádzanie nedoplatkov bude realizované komfortne prostredníctvom poštovej služby SIPO.
V prípade otázok, alebo nejasností ohľadom vyúčtovania sa ktorýkoľvek klient
SLUŽBYT-u, s.r.o. môže obrátiť na naše Oddelenie tepelnej energetiky, kde
mu bude podané vysvetlenie.
Gabriel Kaliňák, riaditeľ spoločnosti SLUŽBYT, s.r.o.

Hokejová fanúšikovská zóna pri bývalom svidníckom Tescu
Vo Svidníku je špeciálna hokejová fanúšikovská zóna. Slavomír Sakalik ju
zriadil na parkovisku pri niekdajšom supermarkete TESCO.
V postavenom stane vysielajú na televíznej obrazovke hokejové zápasy
Majstrovstiev sveta a tie večerné už aj na veľkoplošnom plátne. Hokejové
zápolenia môžete sledovať nielen pod stanom, ale aj priamo pod holým nebom.
K dispozícii je, samozrejme, stánok s občerstvením, toalety a Slavomír Sakalik
so svojimi spolupracovníkmi chystá aj prekvapenia. Najlepšie je prísť fandiť v
niečom hokejovom. Stačí dres, čiapka, šiltovka, šál či rapkáč. Nech je jasné,
že aj vo Svidníku máme fanúšikov, ktorí fandia slovenským hokejistom. (ps)

Personál bývalého Covidového oddelenia na spoločenskom posedení
Lekári, zdravotné sestry, sanitárky i upratovačky z Covidového oddelenia Nemocnice arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku sa
nedávno stretli neformálne mimo nemocnice.
Do reštaurácie Bowling vo Svidníku
medzi nich prišiel aj riaditeľ svidníckej

nemocnice Slavko Rodák s námestníkmi Marekom Pytliakom a Danou

Kopčovou.
Personál Covidového oddelenia,
ktoré už v nemocnici aktuálne nie je,
si pospomínal na ťažké dni, týždne a
mesiace práce s pacientmi, ktorých
na lôžko dostalo ochorenie Covid-19

a rôzne jeho varianty či mutácie.
Riaditeľ Slavko Rodák všetkým
zdravotníkom a tým, ktorí v prvej
línii dva roky bojovali s nepríjemnou
pandémiou, podobne ako už viackrát
predtým, zopakoval za ich náročnú
prácu. Ocenil ich odhodlanie a odvahu pracovať na Covidovom oddelení,
ktoré nikdy nepatrilo medzi riadne
nemocničné oddelenia, no jeho zriadenie bolo v roku 2020 nevyhnutnou
reakciou vedenia nemocnice na
rapídny nárast počtu chorých v celom
svidníckom a stropkovskom regióne.
Spoločenským posedením si personál dnes už bývalého Covidového
oddelenia doprial akúsi symbolickú
bodku za odvedenou prácou. Dnes už
všetci, ako sa hovorí, zarezávajú na
oddeleniach, na ktorých pôsobili pred
pandémiou a veria, že také mesiace,
aké majú za sebou, už neprídu.
Sladká torta, ktoré upiekla jedna
z pracovníčok oddelenia, bola symbolickou odmenou pre všetky jej
kolegyne a kolegov.
(ps)
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Slavko Rodák definitívne odchádza zo svidníckej nemocnice
Deﬁnitívne končí. Slavko Rodák po štyroch rokoch odchádza
z funkcie riaditeľa Nemocnice arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku
patriacej do siete nemocníc Svet zdravia.
Svoj odchod nám potvrdil v uplynulý
piatok s tým, že už aj na Ministerstve
zdravotníctva SR podpísal svoju
novú pracovnú zmluvu. Od 1. júna
bude novým riaditeľom Národného
ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb
a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných
Hágoch. Vedenie tohto ústavu pred
pár týždňami odvolal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a za
nového riaditeľa si vybral práve Slavka Rodáka. „Áno, môžem potvrdiť, že
som dostal takúto ponuku a po dlhom

zvažovaní som sa napokon rozhodol
prijať ju,“ potvrdil naše informácie
Slavko Rodák s tým, že riaditeľom
svidníckej nemocnice bude do posledného májového dňa.
Podľa neoﬁciálnych informácií by
Slavka Rodáka v kresle riaditeľa
svidníckej nemocnice mal nahradiť
jeho doterajší námestník a primár
Interného oddelenia Marek Pytliak.
Táto informácia však v čase našej
redakčnej uzávierky ešte nebola
oﬁciálne potvrdená.
(ps)

Pojazdná predajňa potravín pod Duklou zrejme skončí
Pojazdná predajňa, ktorú v okrese Svidník prevádzkuje Svidníčan Pavol Krajňák, zrejme skončí. Čoraz vyššie ceny a náklady
ľudí oberú aj o občasnú možnosť nakúpiť si potraviny v dedine.
Viaceré obce na severovýchode
Slovenska si tak bez cestovania
potraviny nezabezpečia.
„Ja idem k synovi do Bardejova,“
povedala nám dôchodkyňa v obci
Medvedie, ktorá v pojazdnej predajni
nakupuje zriedkavo. V rodnej obci je
len občas na pár dní. „Ja kupujem
stále rovnako, lebo jesť musím stále
rovnako,“ pridal sa ďalší obyvateľ
obce Medvedie.
Zdá sa, že nakupovať v mieste
bydliska je čoraz väčšia vzácnosť. V
malých dedinách to dobre poznajú.
„Kraj a ani štát nemajú záujem, aby
žili ľudia na dedine, tak nech vysťahujú dedinu do mesta a v meste budeme
robiť nákupy.“
Nielen neustále sa zvyšujúce ceny
potravín, ale takisto aj zvyšujúce sa
náklady na pohonné látky. Toto je
ten hlavný dôvod, prečo pojazdná
predajňa Pavla Krajňáka pod Duklou
s najväčšou pravdepodobnosťou
skončí.
„Jednoznačne je to tak. Cena nafty,
cena potravín, takže ľudia počítajú
každú korunu. A aj menej kupujú.
Skoro o polovicu. Mnohí ľudia sú z
toho nešťastní, lebo sú závislí na

takejto pojazdnej predajni, lebo do
Svidníka nechodia,“ opísal situáciu
Pavol Krajňák a pokračoval: „Mám
zvýšené náklady na naftu, na pneumatiky, celkovo na údržbu auta. Sú
to dosť vysoké náklady, čiže sa to
neoplatí.“
Medvedie nie je ani zďaleka jedinou obcou bez predajne potravín.
Podľa Združenia miest a obcí takýto
problém majú
na Slovensku
desiatky obcí.
„Na Slovensku
máme prinajmenšom 102
potravinových
púští, mikroregiónov, kde
neexistuje predajňa základných potravín.
Nárast cien
energií, pohonných látok aj
potravín urýchli
zánik ďalších
predajní. Táto
nie je prvá a
určite ani po-

sledná,“ vyhlásil riaditeľ Ústrednej
kancelárie Združenia miest a obcí
Slovenska Michal Kaliňák, podľa
ktorého by už príslušné ministerstva
mali tento problém konečne vážne
riešiť a nie si ho prehadzovať ako
horúci zemiak.
Svidníčan Pavol Krajňák povedal,
že zatiaľ funguje do konca mája a
uvidí, čo bude ďalej. „Doma sedieť
nemôžem. Ukončím to, predám a
idem ďalej do práce. Niekde inde. Do
iného odvetvia.“
Hoci ešte deﬁnitívne rozhodnutý nie

je, o svojej budúcnosti má Pavol Krajňák viac-menej jasno. Ľúto mu je akurát seniorov v maličkých dedinkách.
„Asi sa bude musieť o nich postarať
starosta, alebo štát alebo neviem...
možno príbuzní, ak nejakých majú.
Ak nie, smola,“ smutne poznamenal
Pavol Krajňák.
Zďaleka nie biznis, skôr verejná
služba. Ak sa pre takéto predajne
nenájde podpora, pravdepodobne
sa z maličkých obcí stanú akurát tak
lokality na občasné chalupárčenie.
(ps)
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Zdravotné sestry ocenila aj ich profesijná organizácia
Slovenská komora sestier
a pôrodných asistentiek vyslovila úprimné vyznanie a
vďaku všetkým sestrám, ktoré
pracujú s veľkým fyzickým a
psychickým vypätím, aby pomáhali chorým.
Medzinárodný deň sestier - 12.
máj - je každoročne aj dňom osláv a
stretnutí sestier. Tak tomu bolo aj vo
Svidníku, kde sa sestry stretli síce

o deň neskôr, ale v o to úprimnejšej
atmosfére. V reštaurácii Hotela Rubín
vo Svidníku im najprv zahrali a zaspievali žiaci a učitelia zo svidníckej
Základnej umeleckej školy. „Naše
profesia je krásna, ale náročná, Vyžaduje si nielen primerané vzdelanie,
ale aj osobnostné predpoklady na
výkon tohto povolania. V priebehu
posledných dvoch rokov sestry vďaka svojmu neúnavnému nasadeniu,
odbornosti, profesionalite, statočnosti
a doslova hrdinským činom, keď
pracovali v nie práve najideálnejších
podmienkach, zachránili mnoho
životov. Mnohokrát to bolo aj na úkor
vlastného zdravia, zdravia vlastnej
rodiny. Vďaka sestrám musí byť
úprimná a denno-denná. S pokorou
vyjadrujem poďakovanie všetkým
sestrám v nemocničných zariadeniach, ambulanciách, v zariadeniach
sociálnych služieb i kdekoľvek inde,“
povedala prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek
vo Svidníku Nadežda Čemová počas

svojho slávnostného príhovoru.
Na slávnostnom stretnutí sa zúčastnil aj riaditeľ svidníckej nemocnice
Slavko Rodák a jeho námestníčka
Dana Kopčová a prezidentka komory
Nadežda Čemová ocenili viaceré
zdravotné sestry pri príležitosti ich
životných jubileí. Na spoločenskom
posedení sa zišlo celkovo 145 sestier,
ocenených bolo osem 60-ročných
sestier, desať 50-ročných a takisto aj
tridsaťštyri sestier vo veku 70 a viac
rokov.
(ps)

Keď idú maturanti mestom...
Áno, presne tak sa spieva v jednej
z najznámejších piesní o maturantoch a patrí sa dodať, že hneď je v
uliciach veselšie. Bolo tomu tak aj
v uplynulý piatok vo Svidníku, keď
sa do ulíc vybrali maturanti zo svidníckych stredných škôl. Za sebou
mali takzvaný posledný zvonček a
rozlúčkou so školou, keďže po známom akademickom týždni ich už čaká
ozajstná skúška dospelosti - maturity.
Hrali, spievali, veselo si vykračovali,
nuž a čo to aj do klobúkov vyzbierali.
Tak ako napríklad gymnazisti, ktorých
môžete vidieť na fotografii.
(ps)

Práce na zastrešení klziska by mali ukončiť skôr, ako naplánovali
Vo verejnom obstarávaní vysúťažená a zmluvne dohodnutá
cena sa nenavýšila a ani nenavýši. Práce na zastrešení klziska vo
Svidníku budú navyše hotové o mesiac skôr, teda už koncom júna.
Takýto je základný záver z minulotýždňového kontrolného dňa, na ktorom
sa okrem vedenia mesta zúčastnili aj niektorí mestskí poslanci - Vladimír Kaliňák, Kamil Beňko, Ján Vook a Katarína Siváková. Práve posledne menovaná

poslankyňa sa zaujímala o to, čo v súvislosti so všeobecným nárastom cien
stavebných materiálov a nielen tých, nedošlo alebo ešte nedôjde k navýšeniu
sumy za zastrešenie. Kataríne Sivákovej a ďalším sa dostalo odpovede, že
nie. Na druhej strane je však isté, že ďalšie ﬁnancie si vyžiadajú práce, ktoré
s klziskom súvisia a v projekte zastrešenia nie sú zahrnuté. Ide napríklad o
kúpu mantinelov, plexiskiel, výstavbu prístupového chodníky a takisto aj o
celkové terénne úpravy či o kúpu novej rolby. Podľa primátorky Svidníka sú
všetky tieto záležitosti v štádiu riešenia.
(ps)
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Ešte do minulého storočia mali psoriatici,
ekzematici či atopici len málo možností ako sa liečiť
Aj vo Svidníku funguje klub, kde vám poradia
V pondelok 16. mája sa uskutočnil „Deň kože - deň dotykov“
s celoslovenskou pôsobnosťou. Na Slovensku sa organizuje
pod záštitou dvoch pacientskych organizácií, a to: Spoločnosť
psoriatikov a atopikov SR a Bodkáčik - Združenie pre rodiny,
deti a mládež s kožným ochorením.
Cieľom tohto dňa je poukázať na neinfekčnú povahu chronických kožných
ochorení a zvýšiť povedomie o týchto chorobách medzi rodinami, blízkymi.
Ešte do minulého storočia mali psoriatici, ekzematici či atopici len málo možností ako sa liečiť. Ľudia v okolí mylne pokladali choroby za nákazlivé ako
napr. svrab, postihnutých sa stránili alebo ich izolovali v leprosáriách. Ešte v
dnešnej dobe prevládajú názory, že psoriáza je nákazlivá lebo ju spôsobuje
zlá hygiena.
Snažíme sa osloviť hlavne mladých kožne postihnutých ľudí a to myšlienkami typu: Ako sa pasuješ ty so svojim kožným ochorením? Podeľ sa s nami
so svojimi pocitmi... Cítil si na sebe pohľady druhých? Ako si sa dokázal
vysporiadať s kožným ochorením na škole? Napíš nám... Vyzývame všetkých
našich členov, sympatizantov a priateľov, aby sa s nami podelili o príbehy
plné radosti a podpory, ale samozrejme taktiež o okamžiky utrpenia a súcitu.
Dopady kožného ochorenia na životy mladých ľudí sú rovnako komplexné a
rozmanité ako je všeobecne zasiahnutá populácia týmto ochoreniami.
Upriamujeme pozornosť na mladé rodiny s deťmi, kde význam správneho
pochopenia ochorenia a jeho prijatia po psychickej stránke, je veľmi dôležitý.
Každé chronické kožné ochorenie ovláda každodenný život a celkovú poho-

du. Mať dieťa napr. s atopickým ekzémom je pre rodiča náročné, lebo obaja
rodičia sa cítia bezmocní, keď
sa musia pozerať na utrpenie
svojho dieťaťa. Starostlivosť o
kožné ochorenie nepredstavuje
len fyzickú a duševnú záťaž, ale
taktiež aj ﬁnančnú.
Z horeuvedených dôvodov sa
v tento deň spájajú pacientske
organizácie a kluby po celom
Slovensku, aby pomohli tejto
vízii. K dispozícii sú hlavne
predsedovia pacientskych organizácii resp. klubov, ktorí sú k
dispozícii každému, kto prejaví
záujem sa podeliť s nejakým
príbehom či chce zvýšiť svoje
povedomie o kožnom ochorení.
Ak sa chcete dozvedieť viac
a poradiť v tejto oblasti môžete
kontaktovať Renátu Rusinkovú
z Klubu vo Svidníku - 0910
934 930.
(pn)

Po dvoch rokoch sa konečne stretli na Študentskom plese
Začiatkom mája sa konečne po dvoch rokoch stretli študenti na
Študentskom plese Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku.
Podľa aktuálneho mesiaca ho nazvali Majáles.
Po náročnej covidovej dobe sme mohli vypustiť z hláv všetky starosti, trápenia
a konečne sa so spolužiakmi zabaviť, a to aj bez rúšok. Majáles otvoril náš
predseda ŽŠR, Patrik Leškanič a pani zástupkyňa Daniela Matkobišová spoločným príhovorom a úvodným tancom. Do tanca nám hrala hudobná skupina
Sonic, pri ktorej nezostal sedieť ani jeden z nás. Študenti si naozaj hudbu
užívali a tak mali príležitosť ukázať, čo v nich na parkete je. Počas večera sme
si mohli zakúpiť tombolu, ktorá bola naozaj pestrá. Pred polnocou mali naši
profesori ťažkú úlohu, pretože sa na chvíľku stali porotcami, ktorí museli po
ťažkom súboji tanečných párov vybrať kráľa a kráľovnú plesu. Tohtoročnými
„parketovými levmi“ sa stali Samo Ducár a Tamara Bačová.
Týmto, by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek pomohli s
prípravou plesu a sponzorom.
Kevin Vyravec

Farebné drôtovanie
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku pre záujemcov z
radov verejnosti pripravilo druhú časť workshopu „Poznávajme
umenie - farebné drôtovanie“, ktoré sa realizovalo v sobotu 7. mája.
Pätnásť účastníčok tejto tvorivej dielne pod lektorským vedením Jany Mihaličovej si túto techniku vyskúšalo po prvýkrát. Drôtovanie - jedná sa o veľmi
nápaditú techniku, pri ktorej môžete maximálne popustiť uzdu svojej fantázii
a potrénovať prsty v šikovnosti i trpezlivosti.
Používať farebné drôtiky sa dá rôznym spôsobom. Opletali kamienky, fľaše,
kraslice a svietniky - touto technikou si vynovili fľaše a svietniky, ktoré sa im
možno nehodili, ale po opletení drôtikom získali iné čaro. A tak tradičné drotárske remeslo prenieslo svoj význam a dne plní funkciu úžitkového umenia.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Katarína Grúsová, POS vo Svidníku
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Pripravili virtuálnu prehliadku súčasného ukrajinského výtvarného umenia
ART - ŠTAFETA: Ukrajina - symbol slobody a dôstojnosti
Vojna na Ukrajine a nemožnosť organizovania kultúrnych
podujatí ako v mierovom čase, podnietili rektora Art Business
Academy v Kyjeve Valeriána Makatsaria pripraviť virtuálnu prehliadku súčasného ukrajinského výtvarného umenia s názvom
Art-štafeta na tému Ukrajina - symbol slobody a dôstojnosti.
Spoluorganizátorom uvedeného podujatia bolo SNM - Múzeum ukrajinskej
kultúry vo Svidníku, v ktorom bola a 5. mája 2022 umelecká štafeta odštartovaná a svoje pokračovanie bude mať v Kyjeve, Berlíne, Odese, Londýne, Tbilisi,
Amsterdame, Ľvove, Varšave, Helsinkách, Compiegne, Antverpách, Prahe,
Paríži a Krakove. Do prehliadky sa prihlásilo vyše 100 umelcov a umelkýň

Umelecká štafeta odštartovala vo Svidníku a pokračovanie bude mať
v Kyjeve, Berlíne, Odese, Londýne, Tbilisi, Amsterdame....

žijúcich na Ukrajine a vo Francúzsku, Španielsku, Švajčiarsku a Gruzínsku.
Verejnej štafetovej prehliadky zúčastnení umelci zaslali spolu 320 fotograﬁckých zobrazení svojich diel, ktoré posudzovala medzinárodná odborná komisia v zložení: Alexander Solovjov (Ukrajina), Igor Seidel (Nemecko), Evgen
Demenok (Česko), Júlia Čmelenko (Veľká Británia), Júlia Hemmen-Ridnina
(Holandsko), Natália Zviadadze (Gruzínsko) a Slovensko zastupoval autor
tohto článku Ladislav Puškár.
Zaslaný súbor diel bol z hľadiska výtvarného druhu (maľba, kresba, sochárstvo, fotograﬁa, videoumenie, inštalácia), žánru (portrét, ﬁgurálna kompozícia,
krajina, zátišie, abstraktné diela), techniky (olej, akvarel, akryl, kresba ceruzkou, koláž, kombinovaná technika, asambláž, dripping) a umeleckého smeru
(expresionizmus, symbolizmus, realizmus, surrealizmus, impresionizmus,
abstrakcionizmus) veľmi rozmanitý. Odborná komisia vybrala 35 prác od 15
autorov, ktoré boli predstavené na komentovanej verejnej on-line prehliadke.
Charakteristické pre zaslaný súbor výtvarných diel je to, že väčšina z nich bola
vytvorená v tomto roku a je umeleckou reakciou na nezmyselnú a zákernú
vojnu Ruskej federácie proti Ukrajine.
Uvedený akt agresie ovplyvnil aj farebnosť väčšiny prác, v ktorých prevládajú
národné farby Ukrajiny - modrá a žltá ako prejav patriotických pocitov k svojej
vlasti a červená a čierna symbolizujúce utrpenie, krv a nezmyselnú smrť v
ničom nevinných detí, žien, starcov a vojakov rôzneho veku brániacich svoju
vlasť, slobodu a dôstojnosť.
Prezentované výtvarné práce sú prejavom pocitu strachu, bolesti, úzkosti,
napätia, smútku, nespravodlivosti, ale aj túžby po živote, nádeje na mier a
viery v šťastnú budúcnosť.
Hlavným cieľom podujatia je popularizovať súčasné ukrajinské umenie vo
svete a upriamiť pozornosť medzinárodného spoločenstva na Ukrajinu a
tragédiu, ktorá sa v nej už tretí mesiac odohráva.
L. Puškár

Prehliadka Výtvarné spektrum 2022 priniesla zaujímavé a kvalitné diela
Aj tohtoročná regionálna súťažná prehliadka neprofesionálnej
výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2022 priniesla opäť zaujímavé a kvalitné diela. Autori v tejto súťaži majú jedinečnú možnosť
spoznať najnovšie výdobytky umeleckej práce svojich kolegov.
Je tu zastúpená široká škála výtvarných prejavov, techník, nových výtvarných
postupov a experimentov. Niektoré práce vyjadrujú predovšetkým emócie a
náladu, autorom sa otvoril nový pohľad na maľbu, inšpirovaný súčasným domácim a svetovým
vývinom a usilujú sa o ďalšie rozvíjanie tvorivého
procesu. Amatérski výtvarníci zachytávajú svoje vizuálne zážitky, sny a nápady vo svojej tvorbe veľmi
širokou škálou postojov, názorov a spracovaním
jednotlivých diel.
Tohtoročná regionálna výstava neprofesionálnej
výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2022 sa prezentuje vo výstavných priestoroch Podduklianskeho

Tohtoročná prehliadky výtvarnej tvorby sa prezentuje vo výstavných
priestoroch POS do 3. júna

osvetové strediska vo Svidníku od 6. mája do 3. júna. Svojou jedinečnou a
zaujímavou prehliadkou výtvarnej tvorby amatérskych výtvarníkov svidníckeho
a stropkovského okresu od 38 autorov. Odborná porota s jej predsedom Petrom Kocákom a členmi poroty Editou Vološčukovou a Jánom Šoltésom si so
záujmom prezrela všetky súťažné výtvarné práce a ohodnotila ich nasledovne.
Vyhodnotenie regionálnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby okres
Svidník:
I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25
rokov kategória - maľba:
Čestné uznanie: Sára Prokopovičová - Stopy
spomienok (akryl), Laura Petríková -Tajomstvá
aury (akryl), Damián Rusnák - Ja a moja sestra
Sakura (akvarel);
B. kategória - kresba a graﬁka:
Cena: Júlia Nina Kocurová - Africká kultúra (perokresba), Dajana Hvizdová - Portály (linoryt),
čestné uznanie: Marek Gramata - Domovina
(linoryt), Karin Krutáková - Spleť (monotypia),
Sára Prokopovičová - Križovatka (monotypia),
Samuel Medvedz - Fragment prírody (linoryt);
F. kategória - experiment:
Cena: Diana Hicová - Komunikácia bez slov (kombinovaná technika), Kristína
Škurlová - Pierka citov, Pierka citov 2 (kombinovaná technika);
II. veková skupina: autori vo veku nad 26 rokov:
Kategória maľba: Cena: Pavel Mochnacký - Icanáš, Domaša (akryl), Hedviga
Šaková - Žena, Predtucha (akryl), čestné uznanie: Andrej Uram - Bez názvu
II. (akryl), Jaroslav Patlevič - Vodné impresie (akryl);
III. veková skupina: autori bez rozlíšenia veku:
D. kategória insitná tvorba:
Cena: Jozef Horkavý - Orba, Starec, V lese (akryl), Miroslav Potoma - Zima
I. - III., Na lúke, Sobáš (akryl), čestné uznanie: Jaroslav Patlevič - Červená
impresia (akryl).
Katarína Grúsová, POS vo Svidníku
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Rozbehli sa školské športové súťaže
Po dlhej odmlke spôsobenej pandémiou sa opäť rozbehli
školské športové súťaže. Organizátor Centrum voľného času
vo Svidníku, ako aj žiaci a učitelia prijali tieto súťaže s nadšením a hoci bez pravidelných tréningov sa pustili do športového
zápolenia s cieľom stretnúť sa, športovať a určite v každom v
zúčastnených bolo aj zvíťaziť.
Výsledky jednotlivých školských športových súťaži.
Okresné kolo v stolnom tenise žiakov ZŠ: 1. ZŠ Komenského Svidník, 2.
ZŠ 8. mája Svidník, 3. ZŠ Karpatská Svidník;
Okresné kolo v stolnom tenise žiačok ZŠ: 1. CZŠ sv. Juraja Svidník, 2. ZŠ
Karpatská Svidník, 3. ZŠ 8. mája Svidník;
Okresné kolo v bedmintone žiakov ZŠ: 1. ZŠ Karpatská Svidník, 2. ZŠ 8.
mája Svidník, 3. ZŠ Komenského Svidník;
Okresné kolo v bedmintone žiačok ZŠ: 1. ZŠ Karpatská Svidník, 2. ZŠ 8.
mája Svidník, 3. ZŠ Kračúnovce;
Regionálne kolo v MINIcoolvolley (3-kový volejbal) dievčatá: 1. ZŠ Mlynská Stropkov, 2. ZŠ Komenského Svidník, 3. ZŠ 8. mája Svidník;

Regionálne kolo v MIDIcoolvolley (4-kový volejbal)
dievčatá: 1. ZŠ Komenského
Svidník, 2. ZŠ Mlynská Stropkov, 3. ZŠ 8. mája Svidník;
Okresné kolo v Mini futbale
žiakov a žiačok ZŠ - McDonald`s Cup:
1. Spojená škola - ZŠ Budovateľská Giraltovce, 2. ZŠ
Kračúnovce, 3. ZŠ Karpatská
Svidník.
Najbližšie si žiaci a žiačky
zmerajú svoje sily v malom
futbale, a do konca šk. roka je
pripravených množstvo súťaži
a podujatí nie len športového
zamerania.
(cvč)

Postup na Majstrovstvá SR aj pre šiestačky
V nedeľu 8. mája vo Vranove, si najmladšie volejbalistky ŠK Komenského
Svidník, vybojovali krásne druhé miesto v trojkovom volejbale.
V druhom ﬁnálovom kole podali výborný výkon a postupne zdolali VKM Starú
Ľubovňu, MŠK Vranov a aj dve družstvá ŠŠK 8. mája Svidník. Nad ich sily bolo
len družstvo MVK Snina, ktorému však podľahli až po tuhom boji 28:26, 26:24.
Druhé miesto nám prinieslo priamy postup na Majstrovstvá SR v trojkovom
volejbale mladších žiačok, ktoré sa uskutočnia posledný májový víkend,
miesto zatiaľ nie je známe.
Zostava: Frančáková, Siňárová, Kotuličová, Medviďová, Hijová, Vachnová,
Hricová. Dupejová, Ducárová, Gaľová V., tréner Haľková.
A na záver poďakovanie fantastickému fanklubu: Haľková, Barilíková, N.
Gaľová a pánom Gulovi a Medviďovi za dopravu.
(gh)

Svidnícki juniori volejbalovými
vo
majstrami
Slovenska!
Juniori TJ Slávia Svidník sa stali
majstrami Slovenska vo svojej vekovej kategórii. V rozhodujúcom
ﬁnálovom zápase porazili rovesníkov
VKP Bratislava v troch setoch 3:0 (22,
30, 20). Srdečne blahoželáme! (tj)

Dievčatá ZŠ Komenského postúpili na školské Majstrovstvá Slovenska
V uplynulú stredu 11. mája sa odohrali Majstrovstvá Prešovského kraja vo
volejbale základných škôl. Usporiadateľom bolo CVČ vo Vranove nad Topľou.

Hráčky ZŠ Komenského Svidník na turnaji predviedli vynikajúci výkon. V skupine si bez väčších problémov poradili s rovesníčkami z Popradu a Vranova.
Vo ﬁnále sa stretli víťazi troch skupín: ZŠ Juh Vranov, ZŠ Mlynská Stropkov
a ZŠ Komenského Svidník.
V prvom veľmi vyrovnanom zápase zvíťazili Vranovčanky 2:1. V druhom
zápase zvíťazili po koncentrovanom výkone naše dievčatá s Vranovom 2:0.
Víťazstvo sa rátalo, ale dievčatá boli nabádané k tomu, aby robili menej
nevynútených chýb.
Potvrdilo sa to v nasledujúcom zápase so Stropkovom. Dievčatá sa uvoľnili
a predviedli svoj najlepší výkon v tejto súťaži. Súpera sme prakticky k ničomu
nepustili a v oboch setoch sme zvíťazili zhodne na 11 bodov.
ZŠ Komenského Svidník reprezentovali: Soﬁa Vooková Soﬁa 9.B, Stela
Vaškaninová 9.B, Tamara Rodáková 9.B, Ella Keselicová 8.B, Katarína Sivaková 9.B, Timea Paligová 9.B, Ivana Kopčová 7.B, Róbert Franko - tréner.
Za predvedený výkon si dievčatá zaslúžia veľkú pochvalu. Dievčatá si
vybojovali postup na Majstrovstvá Slovenska vo volejbale základných škôl,
ktoré sa uskutočnia 14. a 15. júna v Šamoríne.
(rf)
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III. LIGA
MŠK Spišské Podhradie – 1. FK Svidník 1:0 (0:0)
Po domácom víťazstve nad Sninou sa treťoligoví futbalisti 1. FK Svidník v uplynulú nedeľu predstavili pod
Spišským hradom.
Zverenci trénera Vladislava Palšu
a jeho hrajúceho asistenta Olivera
Špilára nepodali zlý výkon. Domácim
boli viac než vyrovnaným súperom,
problémy sa však ukázali v koncovke.
Viacero dobrých streleckých príležitostí nepadlo na úrodnú pôdu a po
bezgólovom prvom polčase to chceli
Svidníčania zmeniť. Pokračovali síce
v dobrom výkone, no ani v druhej
štyridsaťpäťminútovke sa strelecky
nedokázali presadiť. Naopak domáci
futbalisti v 80. minúte strelili rozhodu-

júci gól a zvíťazili.
Svidníčania už do záverečného
hvizdu rozhodcu vyrovnať nedokázali,
a tak domov odchádzali bez bodu.
Zostava Svidníka: Vinclér – Ducár,
Makara, T. Čabala, Tatar, Ivanecký,
Hirka, Špilár, Guman, Haňak, Sova.
V najbližšiu nedeľu 22. mája sa
futbalisti Svidníka predstavia na domácej pôde. Na programe je okresné
derby. Svidník od 17. hodiny privíta
Giraltovce.
(ps)
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Na Makovici si uctili sv. Floriána - patróna hasičov
Po 29-ty krát vystúpili hasiči a široká verejnosť na staroslávnu horu Makovica,
aby oslávila sv. Floriána - patróna hasičov.
Už tradične organizátormi boli nielen dobrovoľní či profesionálni hasiči, ale
aj obce spod Makovice, ako napríklad Cernina. Práve starostka
tejto obce Helena Madzinová
mala v uplynulú sobotu pri soche
sv. Floriána na Makovici hlavný
príhovor. Okrem iných hostí
prišiel aj krajský poslanec Ján
Vook, primátorka Svidníka Marcela Ivančová, či zástupcovia
strany Hlas-sociálna demokracia
a mnohí ďalší. Nechýbalo kladenie kvetov, duchovný moleben i
občerstvenie.
(ps)

Mládežníci v akcii
Svoje majstrovské futbalové stretnutia v uplynulú sobotu
odohrali mladší a starší dorastenci Svidníka. Tu sú výsledky.
STARŠÍ DORASTENCI U19
KAC Košice - 1. FK Svidník 4:2 (2:1)
Naši starší dorastenci vstúpili do zápasu s odhodlaním konečne zabodovať.
V úvode zápasu ale dvakrát nezachytili rýchly protiútok domácich a prehrávali
0:2. Do polčasu ešte nádhernou strelou z 25 m vykresal nádej Z. Haluška.
V druhom polčase sa naša U-19 nevyhla chybám pri bránení štandardných
situácií a prehrávala už o tri góly. V ďalších minútach sa ešte zaskvel náš
rýchlonohý Šamko, ktorý ušiel obrane domácich a stanovil konečný výsledok
na 4:2. Za zmienku stojí to, že nás nemrzí ani tak prehra, ako fakt, že domáci
nastúpili iba desiati, čo hovorí o tom, že nestačí mať len odhodlanie, ale aj
určitú hernú kvalitu.

MLADŠÍ DORASTENCI U17
KAC Košice - 1. FK Svidnik 1:2 (0:1)
Do tohto zápasu nabehli naši mladíci odhodlaní natiahnuť víťaznú sériu,
čoho v úvode bol odrazom gól D. Hnata. Po góle sa ale naši chlapci veľmi
uspokojili a nepredvádzali futbalovú kvalitu smerom do útoku, aká sa od nich
očakávala. Do druhého polčasu ale nastúpila naša U-17 ako vymenená. Na
30 minút ovládla hru a navýšila výsledok na 0:2, keď sa nekompromisne pod
brvno presadil M. Olčák. Pred koncom sa síce domácim podarilo po skrumáži v
šestnástke znížiť, ale naši chlapci si už výsledok postrážili, zaslúžene zvíťazili
a natiahli tak výraznú sériu, v ktorej, dúfajme, budú pokračovať naďalej. (mk)

Krajské súťaže
II. LIGA
Svidníčania nastúpili v druhom kole nadstavbovej časti vo Veľkých Kapušanoch, kde uhrali remízu.
MKST Veľké Kapušany - ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník 9:9
B.: Magdziak, Stadtherr po 3; Vodila 2 ; Kmiť 1.
IV. LIGA
Štvrtoligisti cestovali v druhom kole nadstavbovej časti do Šarišských Michalian. Úvod stretnutia vyšiel lepšie Svidníčanom, keď zvíťazili v obidvoch
štvorhrách. V sériách dvojhier sa im už tak nedarilo a určite im chýbalo aj trochu
toho povestného športového šťastia, keď v troch zápasoch s ich jednotkou,
ktorý pravidelne hráva aj druhú ligu, prehrali až po päťsetových bojoch.
OŠK Šarišské Michaľany B - ŠŠK Centrál Svidník B 11:7.
B.: Antoš 2,5; Kurečko, Gonos, Štefanco po 1,5.
(ku)

Úradná správa č. 31. zo dňa 12. mája 2022
SEKRETARIÁT:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačivá OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 20. kola 6. ligy dospelých, výsledky 8. kola 5. ligy dorastu, výsledky 9. kola 4. ligy žiakov sk. A a výsledok dohrávky 6. kola 4. ligy
žiakov sk. B
Schválila zmenu miesta stretnutia 21. kola 6. ligy dospelých Miňovce - V.
Orlík dňa 15.5.2022 o 16.30 hod., stretnutie sa odohralo na ihrisku TJ Družstevník Breznica, zraz všetkých aktérov stretnutia v Breznici - vzájomná
dohoda, poplatok 10,- eur
Upozorňuje všetky futbalové kluby OOFZ, aby vložili do ISSF členov realizačných mužstiev vo všetkých súťažiach (tréner, vedúci mužstva, zdravotník,
hlavný usporiadateľ) a uvádzali ich v zápise o stretnutí.
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní
KR OOFZ:
22. kolo 6. liga dospelí - 21. a 22.5.2022 o 17.00 hod.:
Kalnište - Rovné (A. Špak, E. Tomko, R. Tomko - Feč) sobota 21.5.2022
o 17.00, Lúčka - Radoma (Hubáč, Kamenický - Brendza), Chotča - Kuková

(F. Zápotocký, Šugár - Burcák), Sitníky - Mestisko (Hamřik, Sidorová - Šafranko), Tisinec - Miňovce (Seman - Vaško), V. Orlík - Stročín (Malačina,
Čonka - Fiľarský).
10. kolo 5. liga dorast - 21.5.2022 o 14.00 hod.
Chotča - Miňovce (Hubáč), Breznica - Sitníky (Babiarčik).
11. kolo 4. liga žiaci - skupina A - 19.5.2022 o 17.00 hod.:
Lúčka - Kalnište (E. Tomko), Koprivnica - Kuková (OOFZ).
8. kolo 4. liga žiaci - skupina B - 21.5.2022 o 10.00 hod.:
V. Orlík - Stročín (Hamřik) hrá sa štvrtok 19.5.2022 o 16.00 hod., Tisinec Mestisko (Sidorová).
DK OOFZ:
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo
8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.
Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke:
www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník

Podduklianske novinky

17. máj 2022

Spravodajstvo

11

2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH
PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (19-20.)
V auguste 2022 uplynie 20 rokov, odkedy vychádzajú Podduklianske novinky. Prvé vydanie pod týmto názvom a pod súčasným vydavateľom vyšli 26. augusta 2002.
20 rokov nášho a verím, že i vášho obľúbeného regionálneho týždenníka je
istotne príležitosťou na zaspomínanie si na to, čo sa pred dvadsiatimi rokmi
v podduklianskom regióne dialo a čo sme na našich stránkach prinášali.
Každý týždeň tak v roku 2022 venujeme priestor tomu, o čom sme písali v
roku 2002. Dnes pokračujeme dvojitým devätnástym a dvadsiatym dielom
celoročného seriálu.
RADŠEJ BIZNIS AKO POLITIKA
Niekdajší prednosta Okresného úradu vo Svidníku Ľubomír Lacko pre naše
noviny potvrdil, že aj naďalej je radovým členom HZDS. Keď po voľbách v
roku 1998 odovzdal prednostovské žezlo Vlaidmírovi Popikovi z SDĽ? Začal
podnikať. V máji 2002 potvrdil, že je preňho zaujímavejšie robiť biznis, ako
trebárs politiku.
STAROSTI
S BUDOVAMI
Už v roku 2002 sme písali o problémoch so zlým stavom budovy niekdajšej
Verchoviny a Jednoty a kládli sme otázky, či dostanú nielen tieto budovy, ale
aj ich okolie konečné nový šat. V prípade niekdajšej Verchoviny prípadnú
rekonštrukciu budovy komplikoval hlavne fakt, že mala viacerých vlastníkov.
PEŠIU ZÓNU OTVORIL DRIŠĽAK
Prvú etapu rekonštrukcie pešej zóny vo Svidníku oﬁciálne odovzdali do
užívania. Náklady dosiahli 14 miliónov vtedajších slovenských korún a práce
realizovala ﬁrma GAS - Michal Gondek. Na slávnostnom otvorení pešej zóny
vystupovala humoristická kapela Drišľak.
ŠKOLA S INTERNETOM
Konštatovali sme, že vo Svidníku je už na internet pripojená aj Stredná

zdravotnícka škola milosrdného Samaritána. Stalo sa tak v rámci projektu
INFOVEK Slovensko.
SVIDNÍCKE BONGO
Svidnícka bongo formácia, teda muzikanti hrajúci na bongách, sa prezentovali v Prešove. Desaťčlenná formácia Svidníčanov sa predstavila hneď na
niekoľkých miestach prešovskej pešej zóny. Divoké etno rytmy s občasnými
vokálnymi vložkami Prešovčanom predstavili Hassan, Pablito, Ucho, E-mail,
Matik, Roberto, Brčko, Funes, Hamo a Dano. Táto formácia už mala aj vlastné
meno - Karpaty drumm group.
ZOMREL ANTON JEVIK
Začiatkom mája 2002 vo veku 51 rokov po dlhotrvajúcej a náhlej chorobe
zomrel Anton Jevik. Bol dlhoročný vedúci Odboru obchodu, cestovného ruchu,
kultúry a sociálnych služieb Mestského úradu vo Svidníku.
(ps)

Mladí astronómovia reprezentovali Svidník na krajskej súťaži
Astronómia je jedna z mála vied, kde aj amatéri môžu zohrať
významnú úlohu, predovšetkým pri objavovaní a monitorovaní
vesmírnych objektov a javov. Hviezdy, planéty, galaxie - asi najzaujímavejšie pojmy astronómie, časti fyziky v deviatom ročníku.
Možno preto, lebo skrývajú v sebe určité „tajomstvo“, ktoré by sme radi
odhalili. Sú tak vzdialené, že na uvedomenie si takej vzdialenosti nestačí ani
naša predstavivosť. S cieľom dozvedieť sa o našej planéte a vesmíre ešte viac,
organizuje Podduklianske osvetové stredisko každý rok pre žiakov základných
škôl vedomostnú súťaž „Čo vieš o hviezdach?“. Našu školu reprezentovalo
10 žiakov. Žiaci si zmerali sily z oblastí: všeobecná astronómia, astrofyzika,
z histórie astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje a slepá mapa.
Ako sa im darilo?
Tu sú výsledky: 1. kategória a 1. miesto Michaela Husárová (5.a), 2. kategória
- 1. miesto Andrej Kimák (7.a), 2. miesto - Daniel Hrib (9.a).
Títo úspešní žiaci postúpili na krajské kolo, ktoré bolo 26. a 27. apríla na
Hvezdárni a planetáriu v Prešove. Darilo sa im veľmi dobre. Miška Husárová
vo svojej kategórii obsadila pekné 5. miesto. V druhej kategórii Andrej Kimák
obsadil tiež 5. miesto a Daniel Hrib 8. miesto. Nás to veľmi teší, lebo sú to
jediní amatérski astronómovia z celého svidníckeho a stropkovského okresu,
ktorí reprezentovali nielen našu školu, ale aj mesto Svidník.
Čo myslíte, budú z nich úspešní astronómovia? Čas ukáže. Možno aspoň
amatérski. Záleží od nich, ale aj od nás, aké podmienky im vytvoríme pre ich

Našiel mínu za obcou Kečkovce
Na linku 158 bolo 9. mája ráno 58 ročným mužom z obce Roztoky oznámené,
že v lesnom poraste asi 3 kilometra za obcou Kečkovce našiel muníciu. Na
miesto nálezu bol okamžite vyslaný aj krajský pyrotechnik, ktorý po príchode
nájdenú muníciu identiﬁkoval ako delostreleckú mínu 50 mm, pochádzajúcu z
obdobia 2. sv. vojny. Muníciu prevzal za účelom jej zneškodnenia.
(krpz)

ďalšiu „bádateľskú“ činnosť. Hviezdami sú všetci zúčastnení žiaci, no žiariť
môžu len tí najlepší. Veríme, že tých žiarivých hviezd nad ZŠ 8. mája bude
pribúdať.
Daniela Kosťová, ZŠ 8. mája vo Svidníku

Opitý motorkár
Muž vo veku 33 rokov z obce Mestisko bol povereným príslušníkom Okresného dopravného inšpektorátu vo Svidníku obvinený z prečinu ohrozenie pod
vplyvom návykovej látky.
Skutku sa dopustil v nedeľu 8. mája podvečer, keď ako vodič viedol štvorkolku,
napriek tomu, že bola bez evidenčného čísla. Jazdil po ceste v obci Tisinec,
kde bol policajnou hliadkou zastavený a kontrolovaný. Bolo zistené, že muž
viedol vozidlo pod vplyvom alkoholu, hodnota dychovej skúšky presiahla
2,7 promile! Muž je stíhaný na slobode.
(krpz)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA: Najbližšia pohotovostná stomatologická služba je v
Prešove. Zubno-lekárska pohotovostná služba, Levočská 44, Prešov, (SK
Dental, Prešov, s.r.o.). Spádové územie aj pre Svidník a Stropkov.
POHOTOVOSŤ LEKÁR:
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti:
054/786 05 38.

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Utorok 17. mája: 17:00 + Ján a Júlia Kandraví, Streda 18. mája: 17:00 +
Paraska, Peter; Moleben k Presv. Bohorodičke, Štvrtok 19. mája: 7:00 Za
zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku a rod., Piatok 20. mája: 17:00 +
Peter, Helena, Ján, Anna; Moleben k Presv. Bohorodičke, Sobota 21. mája:
7:00 + Peter Kuderjavý, Nedeľa 22. mája: 9:00 Za farnosť.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Utorok 17. mája: 12.00 * Viera s rod., 18.00 + Jozef Capko (panychída),
Streda 18. mája - Zakončenie Polovice Päťdesiatnice: 6.30 + Michal, Ján,
Mária, Mária, Anna, Mária, 18.00 + Svetlana, Ján (panychída), Štvrtok 19.
mája: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 + Jozef s rod., Ruženec za závislých
s komunitou Cenacolo od 17.15, 18.00 + Jozef Michlovič (ročná lit.), Tichá
adorácia do 20.00, Piatok 20. mája: 6.30 * rod. Babjaková, 18.00 * Katarína s
rod., / * rod. Komanická (odpustenie hriechov, ZBP), Stretnutie prvoprijímajúcich detí od 19.00, Sobota 21. mája: 7.00 + Anna, Peter, Mária, Andrej, Mária,
Jozef, Nedeľa 22. mája: 8.00 * Mária s rod., 9.15 * Za farnosť, 10.30 * Matej
a Šimon, 18.00 Mária a Jozef, Alena, Zuzana, Mária s rodinami.
OZNAMY
Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v zmenenom čase, v piatok po večernej
bohoslužbe od 19.00 hod.
Metropolitná púť do Krakowa sa uskutoční v sobotu 21. mája. Odchod
autobusu bude o 4.00 hod. z parkoviska pri Dome kultúry.
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL
Utorok 17. mája: 18.00 + Jozef, Ondrej, Štefan, Andrej / + Jozef (1. výročie),
Streda 18. mája: 6.30 + Rastislav, Alojz, Jozef, Zuzana, 18.00 ZBP Kristína,
Štvrtok 19. mája: 6.30 ZBP Anežka s rod., 18.00 + František, Helena, Mária,
Viliam, po sv. omši adorácia, Piatok 20. mája: 6.30 + Michal, Mária, 18.00 ZBP
Lenka, Liana, Vladimír, Jakub, Sobota 21. mája: 8.00 ZBP Michal s rod., 15.30
+ Anna, Ján (Domov dôchodcov), 16.30 ZBP Margita s rod. (Nemocnica), Nedeľa 22. mája: 8.00 + Milan, 10.30 + Anna, Juraj, Mária, Ján, 18.00 ZBP Peter.
OZNAMY
V piatok 20. mája bude sv. omša za účasti detí. O 17.00 bude stretko na
fare. Po sv. omši bude nácvik na 1 sv. prijímanie
Stretnutie birmovancov bude 22. mája o 11.20 - skupinka p. farára.
PRAVOSLÁVNY CHRÁM
Od pondelka do piatku: 6.00 sv. liturgia, 18.00 Večierňa. Sobota: 6.00 sv.
liturgia, 18.00 Večierňa, Nedeľa: 7.00 hod. sv. liturgia, 16.00 Večierňa.
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.
Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie
údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.

o d 16 . m á j a 2 0 2 2
KINNEY, Jeﬀ: Denník odvážneho bojka 16.
Veľká šanca. Bratislava, Ikar - Stonožka 2022. 217 s.
Šestnáste pokračovanie mimoriadne úspešnej série Denník odvážneho
bojka prináša nové dobrodružstvá a trampoty školáka Grega Heﬄeyho. Greg
Heﬄey a šport? To predsa nejde dokopy!
Po katastrofálnom športovom dni v škole
sa Greg rozhodne oﬁciálne ukončiť svoju
„športovú kariéru“. Na mamino naliehanie,
aby dal športu ešte šancu, však neochotne
súhlasí, že vyskúša basketbal.
Po chaotickom výberovom tréningu Greg
pochybuje, že z toho niečo bude, ale na
vlastné prekvapenie skončí v jednom z
družstiev. Greg a jeho noví spoluhráči
nemajú veľkú nádej, že počas sezóny vyhrajú hoci len jediný zápas. Na ihrisku sa
však môže stať naozaj všeličo. Vyznamená
sa Greg, keď sa mu v rozhodujúcej chvíli
dostane do rúk lopta? Alebo svoju veľkú
šancu premárni?

VÁŠÁRYOVÁ, Emília
Emília Vášáryová sa narodila 18. mája 1942 v Hornej Štubni. Detstvo prežila
v Banskej Štiavnici, kde jej otec učil na gymnáziu. Keďže nemal dobrý „kádrový
proﬁl“, jeho dcéra nemohla študovať na vysokej škole. K herectvu sa dostala
cez recitovanie. Na súťaži Hviezdoslavov Kubín si ju ako talentovanú víťazku
všimol predseda poroty a rektor VŠMU Andrej Bagar, ktorý jej navrhol, aby
študovala herectvo. Vášáryovej sa však herecká kariéra nepozdávala a ísť
na skúšky ju prinútila až facka od otca.
Skúšky nakoniec urobila a už na škole bolo jasné, že ide o výnimočný talent.
Hneď po jej skončení v roku 1963 ju prijali na bratislavskú Novú scénu a v
ďalšej sezóne sa stala členkou SND, kde pôsobí dodnes. Počas kariéry jej
herecké umenie ocenili Cenou Alfréda Radoka, tri razy dostala cenu Dosky,
v roku 1999 je udelili Krištáľové krídlo, o rok neskôr Igrica a v roku 2001
pripevnila na Most slávy ako držiteľka ceny Hercova misia bronzovú plaketu.

BARBUSSE, Henri (17.5.1873-30.8.1935)
Bol francúzsky básnik, prozaik a publicista. Do povedomia verejnosti sa
dostal protivojnovými akciami. Do literatúry vstúpil zbierkou symbolistických
básní Plačky, neskôr prešiel k naturalizmu - román Peklo. Vyvrcholením jeho
tvorby je protivojnový román Oheň, v ktorom nechýbajú revolučné myšlienky.
Je zaujímavý svojou bezprostrednosťou a drastickými kontrastmi. Aj dielo Jasno umelecky rozoberá vojnové udalosti. Barbusse sa neskôr venoval takmer
výlučne publicistickej činnosti. Známe sú jeho prozaické diela My ostatní, Rozličné správy, Čo bolo, bude, Svetlo v priepasti, Nôž medzi zubami, Kati a iné.

- Škótske dievča sa pýta otca:
- Ako sa objavili potápači, otecko?
- Nuž raz v prístave tvoj pradedo
John sa hrabal vo vrecku
a do vody mu spadol jeden šiling....
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
ČO SME KOMU VŠETCI UROBILI?
SOBOTA 21. MÁJA O 20. HODINE
Claude a Marie Verneuilovci sú späť. A samozrejme, s ich rozšírenou
rodinou sa stretávajú s celým radom nových problémov.
Skutočne veľké a početné problémy.
Réžia: Philippe de Chauveron • Hrajú: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara, Elodie Fontan,
Frédérique Bel, Émilie Caen, Alice David
Claude a Marie Verneuilovci v prvom ﬁlme vydali
svoju štvrtú dcéru a v druhom úspešne udržali všetky
svoje dcéry a ich rodiny vo Francúzsku. A práve keď
sa im podarilo presvedčiť ich, aby neodchádzali,
nečakali, že všetci skončia v ich malebnom Chinone,
viac-menej vždy na krku. Dcéry a ich rodiny sa im
chcú odvďačiť za ich starostlivosť a starostlivosť a
využívajú skutočnosť, že Claude a Marie oslavujú
štyridsať rokov spoločného života. Začnú pre nich
pripravovať veľkú oslavu v ich rodinnom dome, a pretože to musí byť veľká oslava, pozvú do Francúzska aj
ich rodičov. Claude a Marie budú musieť pod svojou
strechou privítať rodičov svojich zaťov Rachida, Davida, Chao a Charlesa.
Toto “rodinné” stretnutie sľubuje, že bude veľmi bohaté na udalosti. Stačí, že
tieto rodiny pochádzajú z celého sveta a rozhodne ich nespája rovnaká viera.
Nechajte sa prekvapiť a predovšetkým pobaviť.
Slovo Christiana Claviera o ﬁlme: “Philippovi de Chauveronovi úplne dôverujem, je to vynikajúci režisér, ktorý vždy perfektne napísal a natočil moju úlohu.
Takže keď mi povedal, že o mne uvažuje pre svoj ďalší ﬁlm, hneď som vedel,
že idem do toho. A hoci sa myšlienka tretieho dobrodružstva mohla niekomu
zdať bláznivá, Philippe veľmi dobre vedel, ako rozvíjať túto sériu. Príchod
všetkých svokrovcov vlastne umožnil zachovať sviežosť prvého ﬁlmu, keďže
teraz nahradili svojich synov a Claudových zaťov.”
Francúzsko, Belgicko, komédia, 98 minút, český dabing, vstupné: 5 eur
NEZLOMNÁ
NEDEĽA 22. MÁJA O 16. HODINE
Réžia: Laurent Zeitoun, Theodore Ty • Scenár: Laurent Zeitoun, Jennica
Harper • Kamera: Jericca Cleland • Hudba: Chris Egan
Georgia mala odmalička jeden jediný sen - stať sa požiarničkou ako jej otec.
Žiaľ v New Yorku v roku 1920 ženy toto povolanie nesmeli vykonávať. Keď
mestskí hasiči začnú jeden po druhom miznúť pri záhadných požiaroch, ktoré

zničili divadlá na Broadway, Georgia
si uvedomí, že toto je jej šanca.
Prezlečie sa za chalana, nalepí si
fúzy a pod menom Joe sa prihlási
do skupiny dobrovoľných hasičov,
ktorá ma za úlohu zastaviť tajomného podpaľača. Georgia však nesmie
za nijakých okolností prezradiť svoju
pravú identitu, pretože by to to mohlo
ohroziť celú túto nebezpečnú misiu, ktorej navyše velí jej otec.
Francúzsko, Kanada, animovaný, rozprávka, 92 minút, vstupné: 5 eur

ŽENY A ŽIVOT
NEDEĽA 22. MÁJA O 20. HODINE
Filmová komédia o začiatkoch, koncoch a šanciach
Réžia: Petr Zahrádka • Hrajú: Eva Salvatore Burešová, Jakub Kohák, Jiří
Lábus, Veronika Freimanová, Petr Buchta, Aneta Krejčíková, Jaromír Nosek,
Barbora Mottlová, Olga Lounová, Eva Decastelo
Eliška je dobré dievča. Možno až príliš. Chýbajú jej ostré lakte a premáha ju
slepá viera. O to akčnejšia je však jej voľnomyšlienkárska, všetkého schopná
sestra Ilona. Obe slečny sa spoločne vrhnú do budovania rodinného podniku, fungujúceho tak trochu „od steny k stene“, rovnako ako Eliškin vzťah so samoľúbym
populárnym športovcom. „Má s tebou ten chlapec vôbec vážne úmysly? Po tridsiatke sa hľadá ženích dosť
ťažko...“ upozorňuje Elišku jej pragmatická mamička.
Je teda potrebné si ujasniť, či chodí len Eliška s Petrom
alebo aj Petr s Eliškou... Prípadne toho ženícha splašiť
inde. To všetko za účasti rodiny a priateľov, pretože
problém jedného je problémom všetkých. A tak bojuje
Eliška o Petra, Richard o Elišku, Klára o Richarda a
mamička s oteckom o blaho všetkých. Niekedy pomôže náhoda, niekedy pár faciek a niekedy jednoducho
len stačí prestať riešiť vzťahové problémy s osobou,
ktorá s vami vzťah vlastne vôbec nemá.
Česká republika, komédia, 87 minút, vstupné: 5 eur

Nechajte si v máji vyšetriť podozrivé znamienka!
Každoročne v máji sa koná informačná kampaň, zameraná na povedomie
o rakovine kože. Táto akcia si za svoj cieľ stanovila vzdelávanie verejnosti o
spôsoboch, ako pomôcť predchádzať vzniku rakoviny kože. Jedným z hlavných
nebezpečenstiev je, napríklad nechránené slnenie.
Vystavovanie sa UV žiareniu zo slnka je jednou primárnych príčin rakoviny
kože a tiež jednou z možností, ktorým sa dá najlepšie vyhnúť. Druhotným
zmyslom podujatia je znížiť počet prípadov rakoviny kože a zvýšiť pravdepodobnosť včasného odhalenia prostredníctvom dostupnej informovanosti o
danom probléme.
Počas mesiaca máj svetové kožné kliniky apelujú na ľudí, aby si dali bezplatne
vyšetriť znamienka. Môžu tak predísť vzniku rakoviny kože.
Pri príležitosti Európskeho dňa melanómu máte ako každoročne, možnosť
v priestoroch súkromnej kožnej ambulancie DOST, dať si bezplatne vyšetriť
materské znamienka, ako prevenciu pred možnou rakovinou kože. Súčasťou
programu dňa Euromelanoma day je tiež možnosť získať vzorky opaľovacích
krémov a zapojiť sa do tombolovej hry o hodnotné balíčky.
Podujatie sa uskutoční 19. mája 2022 a trvať bude v čase
od 8. do 15.30 hod. popoludní.
Nájdete nás na ulici MUDr. Pribulu 466/2, vo Svidníku.
DOST
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