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   Chcú ich chráni pred veľkou vodou, no bojujú s nimi samot-
nými. Vodohospodári sa nevedia pustiť do stavby protipovod-
ňových opatrení vo Svidníku. Miestni na to pritom roky čakajú, 
lebo im majú priniesť aj väčší komfort pri rieke. Problém je v 
dohode, lepšie povedané v nedohode s vlastníkmi pozemkov.  
   Ešte vo februári 2020 sa všetko 
zdalo byť relatívne jasné. V lete mali 
mať stavebné povolenie a malo sa 
začať. „Vyrúbu sa jestvujúce náletové 
dreviny, rozšíri sa jestvujúce koryto, 
na pravom brehu dôjde k navýšeniu 
jestvujúcej hrádze,“ skonštatoval vo 
februári 2020 hovorca Slovenského 
vodohospodárskeho podniku Marián 
Bocák, keď sme sa ho na výstavbu 
protipovodňových opatrení na rieke 
Ladomírka vo Svidníku pýtali. 
   Zámer vodohospodárov však nie je 
len o protipovodňovej ochrane, ale aj 
o tom, aby ľuďom skultúrnili prostre-
die pri rieke. Súčasťou plánov je preto 
aj výstavba cyklochodníka a takisto aj 
dvoch relaxačných zón. 
   „Oddychové zóny budú mať po-

zvo ľný  sk lon  a 
umožnia obyvate-
ľom voľný prístup 
k vode,“ informo-
val Marián Bocák s 
tým, že spomínané 
relaxačné zóny by 
mali byť vlastne ná-
hradou za súčasné 
provizórne miesta 
na kúpanie pri vo-
dopádoch. „Tak to 
sa teším. Toto super 
bude,“ takto rea-
govali vo februári 
2020 Svidníčania, 
no ani dnes, v júli 
2022 po realizácii 
zámerov ani chýru, 

ani slychu. „Škoda je to, že sa nič 
nerobí,“ komentovali Svidníčania 
dnešnú situáciu. 
  Trojkilometrový úsek rieky Lado-
mirka je i naďalej bez vážnejších zá-
sahov. Kedy sa Svidníčania dočkajú 

úpravy tejto rieky, je stále otázne. 
„Vydanie stavebného povolenia, ktoré 
je potrebné na podanie žiadosti o 
nenávratný fi nančný príspevok z fon-
dov EÚ a následné začatie realizácie 
prác aj naďalej stojí len na majet-

Vodohospodári sa do protipovodňových opatrení na Ladomírke zatiaľ nemôžu pustiť

koprávnom vysporiadaní pozemkov, 
ktoré stále prebieha,“ vysvetlil minulý 
týždeň situáciu hovorca Slovenského 
vodohospodárskeho podniku Marián 
Bocák.
   Podľa našich informácií, s vodo-
hospodármi navrhnutou cenou za 
pozemky nesúhlasia dvaja vlastníci. 
Rokovania pokračujú a rieka i ľudia 
musia čakať na dohodu. „Škodíme si 
sami sebe. To je pravda, ale viete ako 
to je. Moje nerúšaj, lebo to je moje a 
keď chceš, tak musíš zaplatiť,“ reago-
val aktuálny stav Svidníčan a pridal 
sa aj ďalší. „Veď to je len pre nás, pre 
ľudí, pre mesto, pre občanov, tak ja si 
myslím, že isto by sa mali dohodnúť. 
   Celková investícia do rieky, ochrany 
jej okolia pred povodňami i väčšieho 
komfortu pri relaxe miestnych pritom 
predstavuje takmer tri milióny 300-ti-
síc eur. 

(ps)

   Na Covid-19 sme už pomaly aj zabudli, no zdá sa, že to nemusí 
byť až také jednoduché. A to i napriek tomu, že epidemiologická 
situácia v obidvoch okresoch je zatiaľ dobrá, aj keď sa ochorenie 
COVID-19 vyskytne skoro každý deň.

Covidová situácia v regióne je zatiaľ dobrá, ale netreba to podceňovať

   „Od 15. mája  došlo k zmene testo-
vania, bezplatné plošné PCR testo-
vanie bolo pozastavené. Bezplatné 
testovanie je naďalej prístupné pre 
osoby staršie ako 60 rokov, ktoré 
sa môžu na testovanie prihlásiť cez 
www.korona.gov.sk. Ostatným oso-
bám vyšetrenie indikuje lekár,“ vy-
svetlila riaditeľka Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva si sídlom vo 
Svidníku Helena Hrebeňaková. 
   Podľa nej poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti testovanie vykonáva aj 
priamo v ambulancii, resp. priamo 

vo svojom zdravotníckom zariadení. 
   „Veľmi málo pozitívnych výsledkov 
Ag testov sa dostane k nám do sys-
tému. O pozitívnych Ag testoch sa 
dozvieme iba priamo od ľudí, ktorým 
pozitívny test vyšiel, a ktorí chcú 
vedieť, čo v takomto prípade majú 
robiť, prípadne aké opatrenia pre 
nich platia.  
   Informácie, ktoré máme na dennej 
báze, pochádzajú z PCR testovania. 
Za mesiac jún bolo v okrese Svidník 
pozitívne testovaných PCR testom 
32 osôb, v okrese Stropkov 15 osôb. 

Za júl máme v okrese Svidník zatiaľ 
hlásených 23 pozitívnych PCR testov 
a 9 v okrese Stropkov. Vo Svidníku je 
pozitívny každý tretí test, v Stropkove 
každý štvrtý. Cestovateľskú anamné-
zu neuviedol nikto. Väčšina chorých 
bola 3x očkovaná,“ skonštatovala pre 
naše noviny regionálna hygienička vo 
Svidníku Helena Hrebeňaková. 
   Čo sa týka priebehu ochorenia 
najčastejšie sa objavili bolesti hrdla, 
kašeľ a teplota do 38 stupňov Celzia. 
Hospitalizovaní boli väčšinou starší 
ľudia nad 80 rokov s pridruženým 
ochorením. 
   „Všetci registrujeme, že počet ocho-
rení COVID-19 pribúda, a to po celom 
svete. Ak cestujeme na dovolenku 
do zahraničia, odporúčam zistiť si 

epidemiologickú situáciu v cieľovej 
destinácii a podľa toho prispôsobiť 
svoje správanie na dovolenke. Ak 
cestujeme na dovolenku lietadlom 
alebo hromadnou dopravou, je treba 
chrániť sa rúškom alebo respirá-
torom. Dôležité je nepodceňovať 
príznaky ochorenia, ak sa u nás 
objavia. Tu odporúčam sa izolovať, 
vykonať si samotest a o ťažkostiach 
informovať svojho lekára. A, samo-
zrejme, vyhýbať sa stretnutiam so 
zraniteľnými skupinami obyvateľstva 
napr. seniormi. Všetkým občanom 
želám pokojné a bezcovidové leto,“ 
dodala riaditeľka Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so sídlom vo 
Svidníku Helena Hrebeňaková. 

(ps)
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   Z havarovaného kamióna vysypané jablká hnili na poli tri dni. 
Dokonca pod dohľadom štátu. O havárii moldavského kamiónu 
v známej zákrute pred Ladomirovou v smere od Svidníka sme 
na našich stránkach pritom písali už pred týždňom. 

   Dôvodom toho, že jablká hnili na poli bolo, že kamión prevážal tovar do 
Ruska, teda do krajiny mimo európskeho obchodného priestoru. 
   24 ton jabĺk. Toľko ovocia sa na pole pred obcou Ladomirová z ka-
mióna vysypalo v nedeľu 10. júla ráno. Vodiča moldavského kamióna 
zachraňovali hasiči a záchranári. „Po príchode na miesto udalosti bol 
vodič mimo vozidla, bola mu poskytnutá predlekárska pomoc do prí-
chodu rýchlej záchrannej služby oživovaním KPR,“ skonštatoval priamo 
na mieste nehody veliteľ hasičského zásahu Vladimír Lipták. Minulý 
týždeň už platilo, že moldavský šofér bol prevezený zo svidníckej do 
prešovskej nemocnice s poraneniami hrudníka a chrbtice vo vážnom 
stave. Následky jeho nezvládnutia prejazdu ostrou zákrutou boli pred 
Ladomirovou ešte aj v utorok 12. júla. 
   Hoci sa na mieste pri vysypaných jablkách zastavilo nie jedno auto, 
v cudzích rukách neskončilo ani len jedno jablko. „Čakali, chceli si 
nabrať, no ale nedovolili im zobrať. Tretí deň od nehody, tak si myslím, 
že tretí deň jablká už aj hnijú v tomto nečase,“ skonštatoval Jozef Žák 
z Ladomirovej, ktorý nad celou situáciou len krútil hlavou. Kamión s 
návesom síce odtiahli a zaistila ho polícia, no jablká ostali na poli. Od 
nedeľňajšieho predpoludnia ich strážili príslušníci Finančnej správy. „V 

súvislosti s dokumentovaním tejto dopravnej nehody bolo policajtom rozhod-
nuté o zaistení vozidla z dôvodu, aby bol zistený skutkový stav bez dôvodných 
pochybností. Čo sa týka tovaru, tak tento patrí do kompetencie colnej správy, 
nakoľko tento tovar smeroval mimo schengenský priestor,“ skonštatoval ria-
diteľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku Jaroslav Suvák.   
Kamión z Moldavska smeroval konkrétne do Ruska, kam kamióny z Moldavska 
pre vojnu na Ukrajine jazdia veľkou obchádzkou cez Slovensko. „Od vstupu 

Jablká z havarovaného kamióna dali po troch dni zlikvidovať 

na územie Európskej únie prevážaný 
tovar podlieha colnému dohľadu,“ 
potvrdila hovorkyňa Colného úradu v 
Prešove Katarína Bebčáková. 
   „To nemá logiku z toho titulu, že 
viac má štát náklady na stráženie, dá 
sa povedať, že už odpadu, ako keby 
si to miestni, blízki občania rozobrali 
alebo poľovníci by to vyviezli pre 
zver do lesa,“ reagoval ešte obyvateľ 
Ladomirovej Jozef Žák. 
   Také sú však colné pravidlá. 
Kedy napokon tony jabĺk odpracú a 
kde skončia, bolo v utorok minulý 
týždeň otázne. Napokon popoludní 
padlo rozhodnutie. Majiteľ preprav-
nej fi rmy, vzhľadom na to, že už boli 
poškodené, dal jablká zlikvidovať na 
Slovensku, a to všetko pod dohľa-
dom colníkom. Okoloidúci tak mohli 
vidieť, ako jablká bager nakladal na 
nákladné auto, ktoré ich v sprievode 
colníkov odviezol na likvidáciu.   (ps)

   Zimný štadión vo Svidníku je hotový. Slovo hotový je však v tomto prípade 
relatívne, lebo hotový automaticky neznamená, že sa na zimnom štadióne 
môžeme hneď zajtra korčuľovať. 
   „Pre Svidníčanov a širšie okolie mesta máme výbornú správu, zimný štadión 
je hotový. Firma PEM-haly, ktorá realizovala Halu zimného štadióna, ukončila 
svoju činnosť. Jej náklad bol 1 314 172,70 eur. Rekonštrukcia energokanála 
bola v sume 23 985,46 eur. Mesto Svidník časť nákladov uhradilo z externých 
zdrojov ako dotácia PSK 150 000 eur, dotácia SZĽH 250 000 eur, príspevok 
Úradu vlády 300 000 eur,“ skonštatovala pre naše noviny PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová. 
   Firma podľa nej dodá dokumentáciu potrebnú k odovzdaniu stavby. Odo-
vzdanie je plánované na 25. júla 2022. „Otvorenie Haly zimného štadióna 
plánujeme na začiatku zimnej sezóny 1. októbra 2022, ale jej otvorenie ešte 
potvrdíme pozvaním širokej verejnosti. Novinkou tohto priestoru okrem sa-
motného prestrešenia a moderných systémov je aj tribúna, ktorá pozostáva 
z 136 sedačiek,“ skonštatovala ešte Kristína Tchirová. 
   V najbližšom období budú podľa jej informácií Sociálnym podnikom mesta 
Svidník vybudované prístupové chodníky. „Vyhodnotí sa súťaž na dodanie 
mantinelov a v závislosti od ich namontovania sa môže sezóna začať. Práve 
sa rekonštruujú šatne so sociálnymi zariadeniami, ktoré komfort športovania 

Hala zimného štadióna je hotová, ale... 
v hale výrazne pozdvihnú,“ doplnila ešte PR manažérka mesta, no a dodať 
treba aj to, že zimný štadión potrebujú aj elektrickú rolbu. Aké budú napokon 
celkové náklady preto uvidíme až v najbližších týždňoch a mesiacoch, keď 
by sa aj slovo hotový malo naplniť v tom pravom zmysle slova. 

(ps) 
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  Hovorí o sebe, že je svetobežník, hlási sa k Bardejovu, Strop-
kovu, ale aj ku Svidníku. Životné kroky ho zaviedli aj do Sniny či 
českého Liberca a napokon do Frýdku-Místku u našich západ-
ných susedov. Marcel Jenčo je podpredsedom predstavenstva a 
generálnym riaditeľom stavebnej spoločnosti HUTNÍ PROJEKT 
Frýdek-Místek a my sme sa s ním pozhovárali.  

Marcel Jenčo síce žije a pôsobí v Česku, no na región pod Duklou 
myslel aj za veľkou mlákou - v Spojených štátoch amerických 

KRVOU VÝCHODNIAR  
 „Áno, som svetobežník. Narodil som sa v Bardejove, odkiaľ sme sa po 
pár rokoch presťahovali do Bokše a následne do Stropkova. Som krvou 
východniar - Rusnák... asi,“ usmial sa Marcel Jenčo a pokračoval, že jeho 
rodičia sú z Bokše a z Vyškoviec, kde sa hovorilo výhradne po rusnácky.
 „Z tejto doby mám pevný vzťah k rusnáckej kultúre a, samozrejme, k 
hlavnému mestu všetkých Rusnákov - ku Svidníku. Napokon, narodil 
som sa za čias okresu Svidník, strednú školu som ukončil v Snine a 
vysokú školu v Liberci.“  
  Po vysokej škole začal, ako sám hovorí, viac-menej náhodou, pracovať vo 
fi rme HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., kde bolo hutníctvo alebo kok-
sárenstvo základnou náplňou práce. „Dnes je to v dobe dekarbonizácie, 
green dealu, elektrifi kácie automobilizmu a podobne iné a zameriavame 
sa v Európe hlavne na chemický, hutný, strojný priemysel a energeti-
ku. Snažíme sa byť moderná technologická spoločnosť s dôrazom na 
BIM systémy projektovania s využitím 3D laserových zameriavaní (tzv. 
mračno bodov). 
  Vo svete, hlavne v Ázii je naša spoločnosť jednou z mála fi riem na 
svete, ktorá vlastní know-how koksárenskej chémie a koksárenských 
batérií pre výrobu koksu z uhlia a následného čistenia plynu a výroby 
druhotných produktov ako sú dehet, benzol, síra a podobne. 
  Túto technológiu úspešne realizujeme hlavne v Indii, kde máme mo-
mentálne tím pracovníkov, ktorí uvádzajú do prevádzky technológiu v 
indickom Nagarnare (NMDC Steel Plant),“ opísal aktivity fi rmy, ktorú riadi, 
Marcel Jenčo a ozrejmil aj to, ako a prečo sa usadil práve vo Frýdku-Místku. 

***
PREČO SA USADIL VO FRÝDKU-MÍSTKU? 

„Na vysokej škole v Liberci som spoznal svoju manželku a s ňou som 
pevne zakotvil v českom Frýdku-Místku, kde žijeme dodnes. Bolo to 
hlavne kvôli práci, ktorú som získal a dnes vidím, že aj kvôli prírode, 
ktorá je veľmi podobná východoslovenskej.“ 
  V spoločnosti HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek si prešiel viacerými pozí-
ciami. Po vysokej škole nastúpil ako projektant Riadiacich systémov, kde 
mal možnosť projektovať i realizovať veľké ekologizačné projekty, ktoré v tej 
dobe fi rma realizovala. 
  Následne cez vedúceho divízie elektro vrátane riadiacich systémov a výrob-

 Soľné jazero Bolívia Honolulu

Nagarnar NMDC Steel Plant India
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ného riaditeľa sa v roku 2016 stal generálnym riaditeľom a podpredsedom 
predstavenstva. V tomto roku má tak na svojom konte 27 rokov práce v 
jedinej spoločnosti.  
  „V 90-tych rokoch a následne v prvej dekáde 21. storočia som mal mož-
nosť realizovať veľké ekologizačné a modernizačné projekty v Českej 
republike, napríklad v Ostrave a Třinci, ale aj na Slovensku, konkrétne v 
Košiciach. Nasledovali zahraničné projekty spojené s know-how našej 
fi rmy, kde naša spoločnosť zaisťuje dodávateľské projekty rádovo v 
desiatkach miliónov eur. 
  Uvidíme, aký vplyv bude mať vojna na Ukrajine na nastavené procesy 
dekarbonizácie a modernizáciu hutníctva v Európe. Dnešný trend je 
spomalenie, čo je určite rozumná cesta - my budeme s našim tímom 
inžinierov pripravení na všetky varianty,“ netají svoje odhodlanie strop-
kovský rodák.  

***
NAVŠTÍVIL MNOHÉ KRAJINY SVETA

  Vďaka tomu, že spoločnosť, ktorú riadi, vlastní jedinečné know-how na koksá-
renské batérie a koksárenskú chémiu, mal Marcel Jenčo možnosť dostať sa do 
mnohých európskych zemí, ale i do ďalekých krajín, ako 
sú napríklad Rusko, Irán, Južná Afrika, USA či Turecko. 
„Našim hlavným teritóriom je India, ktorú som 
pracovne precestoval krížom-krážom a videl som 
Indiu z iného pohľadu. Samotní Indovia si dávajú 
označenie INCREDIBLE, teda neuveriteľné či úžasné 
a ja súhlasím.“ 

***
ŠŤASTNÁ A FUNGUJÚCA RODINA 

  Marcel Jenčo v našom rozhovore priznal, že svoje ciele 
sa mu darí pomaly plniť, no jeho základným životným 
cieľom je fungujúca a šťastná rodina. 
  „Pred pár dňami úspešne zavŕšil náš syn štúdium 
na univerzite v Kalifornii (UCI) a stal sa z neho 
strojný inžinier. Som veľmi rád, že sa vydal v mojich 
stopách a navyše v dobe, kedy je technické vzdela-
nie veľmi potrebné. 
  Profesných cieľov je veľa, ale najdôležitejšie sú, 
aby naša spoločnosť do budúcnosti zaistila dosta-
tok odborníkov pre pokračovanie nášho know-how 
a pokračovala v moderných trendoch projektovania 
i v nových oblastiach, ako sú vodíkové technológie 
a pyrolýzne spracovanie odpadu,“ povedal na margo 
svojich plánov Marcel Jenčo, v rozhovore s ktorým sme 

Marcel Jenčo síce žije a pôsobí v Česku, no na región pod Duklou 
myslel aj za veľkou mlákou - v Spojených štátoch amerických 

nazreli aj do jeho rodinného života. 
  „Som hrdý na to, že už viac ako 50 rokov v kuse funguje stretávanie 
našej rozvetvenej rodiny dnes už z celého sveta - keď sa v júli stretne 
zhruba 50 členov rodiny na východnom Slovensku, kde spoločne špor-
tujeme, jeme, pijeme a spomíname,“ usmial sa Marcel Jenčo, ktorého sme 
sa pýtali aj na to, ako vníma s odstupom rokov svoj rodný kraj.

***
AKO VNÍMA SVOJ RODNÝ KRAJ?

  „Vnímam ho v troch základných rovinách. Pokiaľ ide o rovinu pra-
covného trhu - mám pocit, že sa nezlepšuje a stále mnoho schopných 
odchádza za prácou mimo náš stropkovsko-svidnícky región. Infraštruk-
túra sa veľmi nezlepšila, a preto veľké investície nemajú šancu skončiť 
v tomto regióne. 
  Som síce rád, že výrobný závod spoločnosti VOLVO bude pri Košiciach, 
ale možno mohol byť pri Svidníku, Stropkove alebo pri Vranove nad Top-
ľou. Druhá rovina je ľudská a kultúrna. Našťastie východniari zostávajú 
stále východniarmi a ich dobré srdce je tam, kde má byť a aj preto sa 
rád vraciam do „nášho“ kraja za rodinou, známymi a, samozrejme, za 

východniarskou kultúrou, ktorú 
mám v krvi. No a tá tretia rovina 
je príroda. Mám veľmi rád prírodu 
a celý kraj od Domaše na sever, 
kde som strávil mnoho krásnych 
detských chvíľ. 
  Veľmi rád sa vraciam do kraja 
drevených kostolíkov a krásnej 
východoslovenskej prírody. Pred 
pár dňami som sa vrátil z USA, 
konkrétne zo štátu Hawaii a keď 
som bol na kráteri Punchbowl 
v Honolulu, ktorý je národným 
vojenským cintorínom, tak sa mi 
okamžite vybavila DUKLA a Pa-
mätník Karpatsko-duklianskej ope-
rácie,“ uzavrel náš rozhovor Marcel 
Jenčo tým, že i za veľkou mlákou ho 
myšlienky priviedli do kraja, v ktorom 
vyrástol. 

(ps, foto: archív Marcel Jenčo) 
Manua Kea, Big Island

Vishakhapatnam, India
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   Aj tri dni čakania, aj noc v stane, v aute, či na zemi pod altánkom. 
To je cesta k unikátnym zberateľským kúskom. Presvedčili sme 
sa o tom v uplynulý piatok v Údolí smrti, o deviatej ráno spustili 
predaj ďalšej nulaeurovej bankovky.  

   Ako ste trávili noc? „V pohode.“ Vy-
spali ste sa v aute? „Áno, áno, máme 
strážneho psa.“ Takto sme manželský 
z pár z Košíc nocujúci pri altánkoch v 
Údolí smrti v aute oslovili dve hodiny 
pred začiatkom predaja novej zbera-
teľskej bankovky. Motorkári z Košíc 
noc zo štvrtku na piatok strávili síce 
pod altánkom, no na zemi a ďalší 
napríklad aj pod stanom. „Keď niekto 
má o niečo záujem, tak mal by pre to 
aj niečo urobiť,“ vysvetlila zanietenosť 
zberateľov pani, ktorá do Údolia smrti 
merala cestu z Bratislavy. 
   Zberateľská vášeň a zanietenosť 
sa tak i v Údolí smrti prejavila naplno. 
Poniektorí tu na novú nula eurovú 
bankovku s motívom Údolia smrti 
čakali už od utorka. Prišli zberatelia 
nielen z celého východného Sloven-
ska, ale aj z Trnavy, už spomínanej 
Bratislavy, Partizánskeho či zo Šale. 
   Povedzte. Je pre vás normálne, je 
pre vás prirodzené cestovať na opač-
ný koniec republiky za bankovkou? 
Nula eurovou? Pýtali sme sa staršej 
zberateľky nulaeurových bankoviek 
z Bratislavy. „Áno, áno, určite. Zbie-
ram, mám skoro všetky bankovky a 
chodievam všade, kde sa predávajú. 
Je to prirodzené.“
   „Už od utorka sa hlásili ľudia, 
spali tu, robili si zoznamy. My sme 
sa im do toho nestarali. My sme 
zabezpečili všetko pre to, aby dnes 
predaj začal načas,“ vysvetlil sta-

rosta Kružlovej Adrián Gužo, ktorý 
za celým nápadom spolu so svojimi 
spolupracovníkmi z obce stojí. „Máme 
ten zoznam a podľa týchto mien sa 
postavíme do rady.“ Aby ste sa ne-
hádali? „Áno, aby sme sa nehádali, 
aby sme sa nepredbiehali,“ povedal 
nám na margo organizácie kupovanie 
bankoviek jeden zo zberateľov a takto 
to aj presne o deviatej hodine v piatok 
15. júla vyzeralo. 
   Dlhoroční zberatelia vyberali svoje 
tradičné čísla. Počty kusov sú pri pre-
daji limitované, aj preto mnohí obetujú 
hodiny a dni svojho času. „Tí, ktorí 
nezbierajú čísla, tak tí môžu prísť aj 
o týždeň, lebo to ešte budú mať tieto 
bankovky určite.“
   Údolie smrti má tak svoju druhú 
nulaeurovú zberateľskú bankovku. V 
pojazdnej predajni suvenírov blízko 
vojnových exponátov ju záujemcovia 
nájdu do vypredania. 
   „Aj tá prvá bola krásna, aj táto druhá 
a majú tuná čo ponúknuť aj na ďalších 
bankovkách,“ netajila svoje pozitívne 
pocity z kraja pod Duklou zberateľka 
z Bratislavy.   
   Nová nulaeurová bankovka má 
názov Údolie smrti. A nie náhodou. 
Medzi obcami Kružlová, Kapišová, 
a Nižná Pisaná je v teréne rozmiest-
nená tanková technika znázorňujúca 
tankovú rotu v útoku. Symbolizuje 
ju 8 tankov T-34/85. Návštevníkom 
pripomínajú tankové boje, ktoré sa v 

tomto priestore odohrali od 25. do 27. 
októbra 1944.
   Práve v týchto dňoch sa v oblasti 
Údolia smrti odohrali najťažšie tan-
kové boje v rámci celej Karpatsko-
-duklianskej operácie, pričom okrem 
spomínanej symbolickej tankovej 
roty v útoku je takmer celé údolie 
lemované historickou tankovou tech-
nikou. Všetky exponáty sú pritom 
vystavované neďaleko cesty, voľne 
prístupné, aby tak návštevníci mali aj 
na tomto mieste možnosť kedykoľvek 
vzdať úctu padlým vojakom na Dukle. 
Vstup do Údolia smrti smerom od 
Svidníka už z diaľky označuje známy 
pamätník – tzv. Taran, ktorý tvoria 
dva do seba vklinené tanky. Ide o 
sovietsky stredný tank T-34/85, ktorý 
je symbolicky na vyššom podstavci s 
hlavňou namierenou na nižšie posta-
vený nepriateľský nemecký stredný 
tank Panzerkampfwagen IV.
   V Údolí smrti - kataster obce Kružlo-
vá - sa nachádzajú tiež: Vyhliadková 

veža v tvare vojenského náboja do 
Československej pušky vz. 24, ktorá 
svojimi 13,5 m 22. decembra 2021 
získala certifikát ako Slovenský 
ustanovujúci rekord za najvyššiu 
rozhľadňu v tvare náboja, ÚDOLIE 
SMRTI - nápis, ktorý 11. apríla 2019 
získal certifi kát ako Slovenský rekord 
najväčší vertikálny nápis v exteriéri 
o rozmeroch 9,98m x 2,90m, Dračie 
zuby - 21 kusov betónových ihlanov 
tvoriacich protitankovú prekážku.
   V prvý deň predaja, teda v piatok 
15. júla, bolo podľa slov starostu obce 
Kružlová Adriána Guža predaných 
okolo 2 800 kusov bankoviek a v 
elektronickej pošte majú objednávky 
na ďalších približne 500 kusov. Zbera-
telia, ale i bežní ľudia si bankovku do 
pojazdnej predajne suvenírov v Údolí 
smrti prichádzali v rámci výletov kupo-
vať aj cez víkend a je predpoklad, že 
to takto bude aj v najbližších dňoch 
a týždňoch.                                

 (ps)

Zberateľský ošiaľ v Údolí smrti - spustili predaj novej nulaeurovej bankovky
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  Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie pre ochorenie 
COVID-19 v okrese Svidník platí od 14. júla vo svidníckej nemoc-
nici na všetkých lôžkových oddeleniach zákaz návštev. 

Zákaz návštev vo svidníckej nemocnici 

  Obmedzenie návštev sa nevzťahuje na kňazov za účelom podávania sviatosti 
pomazania ťažko chorým a umierajúcim a u osôb, ktorým je poskytovaná 
paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce. 
  Taktiež sa nevzťahuje na jednu osobu sprevádzajúcu detského pacienta, 
jednu osobu, ktorá sprevádza pacienta pri prepustení z nemocnice a jednu 
osobu, ktorá navštívi pacienta v umelom spánku na OAIM v prípade, ak je z 
liečebného hľadiska táto návšteva indikovaná.

(sz)

  Finančná správa eviduje najmä počas dovolenkovej sezóny 
prípady dovozu suvenírov, ktoré sú vyrobené z ohrozených dru-
hov rastlín i živočíchov. Naši príslušníci sa stretávajú v batožine 
cestujúcich s koralmi, výrobkami z krokodílej či hadej kože alebo 
s tradičnou čínskou medicínou. 

Suvenír môže skončiť v rukách colníkov

  Vrátiť sa z dovolenky pri mori bez suveníra nie je vo 
väčšine prípadov bežné. Potrebné je však myslieť na 
to, že darčeky z prímorských exotických krajín môžu byť 
vyrobené z chránených druhov. Tie podliehajú Dohovoru 
o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) a viac ako 37 tisíc 
je pod dohľadom príslušných orgánov a obchod s takmer 
1100 druhmi je úplne zakázaný.   
  Finančná správa preto upozorňuje cestujúcich, aby boli 
obozretní, čo si balia do batožiny pri návrate domov z 
dovolenky. Bez platných povolení nie je možné doviezť si 
napríklad koraly, výrobky z morských korytnačiek, kožené 
výrobky z chránených druhov zvierat, tradičnú čínsku 
medicínu (ktorá môže obsahovať časti tiel ohrozených 
druhov živočíchov a rastlín), šperky a iné predmety zo 
slonoviny, či výrobky z iných častí tiel slonov, dažďové 
palice z kaktusov (v množstve viac ako 3 na osobu), 
náramky z pancierov korytnačiek, kožené doplnky z 
krokodílej (v množstve viac ako 4 na osobu) alebo hadej 
kože, či kožušiny z mačkovitých šeliem (tiger, leopard, 
jaguár...). 
  Podľa platnej legislatívy si cestujúci bez povolení môžu 
z tretích krajín doviezť v osobnej batožine len:
- kaviár jeseterotvarých rýb (Acipenseriformes spp.) v 
maximálnom množstve do 125 g na osobu v prepravných obaloch označených 
individuálne v súlade s legislatívou;
dažďové palice vyrobené z kaktusov čeľade opunciovitých (Cactaceae spp.) 
v maximálnom množstve 3 na osobu;
- ulity krídlatca veľkého (Strombus gigas) v maximálnom množstve 3 na osobu;
morské koníky (Hippocampus spp.) v maximálnom množstve 4 mŕtve exem-
pláre na osobu;

- lastúry druhov čeľade Tridacnidae spp. v maximálnom množstve 3 exempláre 
na osobu s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3 kg, keď exemplárom môže 
byť jedna neporušená ulita alebo dve spárované polovice;
- mŕtve spracované exempláre krokodílov (Crocodylia spp.), okrem mäsa a 
poľovníckych trofejí, v maximálnom množstve 4 na osobu;
- exempláre dreva „agarwood“ (Aquilaria spp a Gyrinops spp.) v maximál-

nom množstve 1 kg triesok, 24 ml oleja a dvoch súprav 
korálikov alebo modlitebných ružencov (alebo dvoch 
náhrdelníkov alebo náramkov) na osobu.
  Príslušníci fi nančnej správy každoročne riešia prípady 
dovozu suvenírov, ktoré napokon skončia v ich rukách. 
Podľa toho, či prečin vyhodnotia ako colný priestupok 
alebo colný delikt, určia aj výšku sankcie. Za colný 
priestupok možno podľa závažnosti porušenia colných 
predpisov uložiť pokutu do výšky 3 319,39 eura. Za 
závažné porušenie predpisov hrozí aj trestné stíhanie 
s možnosťou uloženia trestu odňatia slobody na dobu 
až 8 rokov. Vďaka osvete sa však darí počet prípadov 
každý rok znižovať. 
  Ak si chce dovolenkár priviezť nejaký suvenír, fi nanč-
ná správa odporúča, aby si preveril, či na jeho dovoz 
nepotrebuje príslušné povolenie. Všetky informácie 
sú dostupné na portáli www.fi nancnasprava.sk v časti 
Zákazy a obmedzenia. Takisto sú cestujúcim k dispo-
zícii propagačné materiály, letáky, plagáty. Ochotne na 
otázky odpovedia aj príslušníci fi nančnej správy  na 
hraničných priechodoch, prípadne na call centre 048/ 
43 17 222 - voľba číslo 5. 

Martina Rybanská, hovorkyňa fi nančnej správy

   Futbalisti 1. FK Svidník si v ostatnej sezóne zabezpečili účasť v rozšírenej 
III. lige aj pre ďalšiu sezónu. V týchto dňoch je preto ich letná príprava na 
novú sezónu a novú súťaž v plnom prúde. 
   Minulý týždeň zverenci trénera Vladislava Palšu a jeho hrajúceho asistenta 
Olivera Špilára odohrali prípravný zápas v Medzilaborciach, kde po bezgó-
lovom polčas vyhrali 2:0. Góly Svidníka strelil už spomínaný hrajúci asistent 
trénera Špilár a Tokár. 
   Svidníčania nastúpili v zostave: Jánošík (60. Rusinko) - T. Čabala, Kasper-
kovicz, Gajdoš (60. Janek), Guman, Olejár, Ivanecký, Ardishvilli, Tokár, Špilár 
(Bartoš), Klučar. Chýbali Vinclér, Hirka, Ducár, Sova, D. Čabala a Sabolčík. 
   Ako sme už uviedli, III. liga bude v novej sezóne rozšírená. Okrem Svidníka 
v nej budú hrať tieto tímy: Stropkov, Spišská Nová Ves, Lučenec, Giraltovce, 
Poprad, Námestovo, Vranov nad Topľou, Bardejov, Lipany, Kalinovo, Snina, 
Rimavská Sobota, Slávia Košice, Oravské Veselé a Fiľakovo.
   III. liga štartuje 6. augusta a svidnícki futbalisti stretnutie úvodného kola 
odohrajú od 17. hodiny v Lipanoch.                                                          (pn)

Svidnícki futbalisti sa pripravujú na novú sezónu
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  Spojenej škole záleží na ochrane životného prostredia, o čom 
svedčí aj zapájanie sa do rôznych environmentálnych aktivít. 
Významnou je hlavne naša práca v projektoch Erasmus+, kde 
nás participácia v jednom z nich, s názvom „Make it Greener“, 
priviedla do Lisabonu v Portugalsku. 

Študenti Spojenej školy navštívili Lisabon v Portugalsku 

  Partnerská škola Inete - Instituto de Educação Técnica pripravila pre školy 
zo Slovenska, Nórska a Turecka týždeň plný eko-aktivít, ktoré prebiehali od 
13. do 19. júna 2022.
  Celková atmosféra školy, moderné vybavenie, učitelia a aj žiaci na nás 
zapôsobili veľmi dobrým dojmom. Pripravili si pre nás aktivity zamerané na 
ekológiu a ukázali nám rôzne možnosti spolupráce a inovatívne riešenia. 
„Prečo nedať druhú šancu veciam?“ V tomto duchu bol pripravený workshop 
k využívaniu vintage oblečenia. Je všeobecne známe, že textilný priemysel 
sa výrazne podieľa na znečisťovaní životného prostredia. Aby sme minimali-
zovali produkciu nových produktov, je dobré prehodnotiť svoj vzťah k užívaniu 
oblečenia tým, že ho budeme užívať čo najdlhšie, prípadne ho darujeme, a 
tak dáme oblečeniu druhu šancu. 
  Plytvanie potravinami a ich vyhadzovanie je ďalší negatívny jav, na ktorý 
sme chceli upozorniť. Vyskúšali sme si aktivitu, ako jednoducho zužitkovať 
potraviny v domácnosti a zabrániť ich plytvaniu a upiekli chutný hrnčekový 
koláč priamo v škole. Táto aktivita vychádza z myšlienky obchodného reťazca 
zužitkovať nepredajné ovocie. Aby zabránili vyhadzovaniu ovocia, ktoré nemô-
že byť zaradené do predaja, rozhodli sa vyrábať napríklad vlastný banánový 
chlieb. Uvedenie tejto myšlienky do praxe sa stretlo s priaznivým ohlasom.
  Ďalším príkladom využívania produktov, ktoré naplnili účel svojho použitia, 
je  využitie starých billboardov na výrobu produktov, ako napríklad kabelky, 
peňaženky a ďalšie doplnky. Praktické ukážky nám predviedla známa lisabon-
ská návrhárka. V rámci témy zero waste sme sa zúčastnili on-line webinára 
so zástupkyňou spoločnosti, ktorá robí osvetu k danej téme.
Aktivita zameraná na recykláciu papiera poukázala na nadmerné používanie 
papiera a jeho plytvanie. Vyskúšali sme si spôsob recyklovania papiera a z 

novinového papiera sme vytvorili nové dekoratívne produkty.
Na záver všetkých eko-aktivít nás žiaci hosťovskej školy prekvapili vytvore-
ním prototypu zariadenia na zachytávanie dažďovej vody a automatického 
zavlažovania rastlín.
  Náš pobyt v Portugalsku bol spojený aj s poznávaním Lisabonu. Navštívili 
sme slávnu štvrť Belém, najznámejšie pamiatky a užili si piknik v lisabonskom 
eko parku Monsanto. Keďže v čase nášho pobytu v hlavom meste prebiehal 
festival, mali sme možnosť zažiť úžasnú atmosféru spojenú so skvelým jedlom 
a tradičnými tancami. 
  Posledný deň patril spoločnému výletu do stredovekého mestečka Obidos a 
neskôr sme si vychutnali pláž Nazaré a veľkolepé vlny Atlantického oceánu.
Každé medzinárodné stretnutie v rámci projektu Erasmus+ prináša nezabud-
nuteľné zážitky (niektorí študenti napríklad prvýkrát leteli lietadlom, jazdili met-
rom či sa vozili na elektrickej kolobežke) a možnosť zdokonaliť sa v anglickom 
jazyku. Tento týždeň nám zároveň priblížil pohľad mladých ľudí z iných krajín 
na ochranu životného prostredia a zistili sme, že zmýšľame rovnako. Tešíme 
sa na ďalšie naplánované stretnutia a aktivity s projektom Make it Greener, 
pretože bojovať za ochranu našej planéty a okolia, v ktorom žijeme, stojí za to!

Projektový tím Spojenej školy

Partnerská škola Inete - Instituto de Educação Técnica pripravila 
pre školy zo Slovenska, Nórska a Turecka týždeň plný eko-aktivít. 
Študenti spoznávali aj krajinu... 
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
ČIERNY TELEFÓN

SOBOTA 23. JÚLA O 20. HODINE 
Telefón je odpojený. A zvoní.

  Réžia: Scott Derrickson  •  Podľa predlohy: Joe Hill (po-
viedka)  •  Hrajú: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine 
McGraw, Jeremy Davies, James Ransone
Finney Shaw je normálny trinásťročný chlapec, ktorému 
zmení život sadistický vrah, ktorý ho unesie a uväzní vo 
zvukotesnej pivnici, kde nemá zmysel volať o pomoc. 
Ale potom zazvoní na stene visiaci odpojený telefón a 
na Finneyho začnú zo slúchadla hovoriť predchádzajúce 
únoscove obete. Tie majú jeden spoločný cieľ - postarať 

sa o to, aby Finneyho príbeh neskončil tak tragicky ako ten ich.
  Režisér Scott Derrickson (Doktor Strange, V moci diabla) sa vrátil ku svojim 
koreňom a v produkcií majstrov na fi lmovú hrôzu zo spoločnosti Blumhouse 
natočil hororový thriller Čierny telefón. V asi najdesivejšej roli svojej kariéry 
vo fi lme exceluje štvornásobný držiteľ Oskarovej nominácie Ethan Hawke.
  USA, horor, triler, 120 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 eur  

***
NÁMESAČNÍCI

NEDEĽA 24. JÚLA O 16. HODINE 
Réžia: Ali Samadi Ahadi
Animovaná rozprávka vytvorená na základe jednej z 
najobľúbenejších detských kníh v Nemecku MOON-
BOUND rozpráva príbeh malého Pete, ktorý sa spolu 
s chrobáčikom pánom Zoomzemanom a Piesočným 
mužom vydajú na očarujúcu cestu, aby zachránili Pe-
teho malú sestru Anneli pred zlým Mesačným mužom.
  Nemecko, animovaný, 85 minút, slovenský dabing, 
vstupné: 5 eur 

***
POVEDZ TO PSOM

NEDEĽA 24. JÚLA O 20. HODINE 
Réžia: Robert Sedláček  •  Scenár: Irena Obermannová  •  Hrajú: Berenika 
Kohoutová, Hana Vágnerová, Igor Orozovič, Štěpán Benoni, Táňa Medvecká, 

Jiří Lábus, Veronika Žilková
  Dita namiesto vytúženého bábätka dostane od 
svojho priateľa Filipa mladú border kóliu, hoci nikdy 
žiadneho psa nechcela. Navyše Dite komunita psíč-
karov pripadá smiešna a neznáša psie exkrementy. 
Celý príbeh začína tým, že do jedného šliapne. 
Naozaj to znamená šťastie? 
  V hlavnej úlohe Dity sa predstaví Berenika Koho-
utová, úlohy Filipa sa ujal Igor Orozovič, jej kama-
rátku Gábinu hrá Hana Vágnerová. Jej suseda a 
vášnivého psíčkara Petra stvárnil Štefan Benoni, 
z ktorého sa nakoniec vykľuje aj niečo viac ako 
len sused. V ďalších neprehliadnuteľných rolách 
sa ďalej predstavia Táňa Medvecká, Jiří Lábus a 
Veronika Žilková. Autorkou scenára je spisovateľka Irena Obermannová a 
réžie sa ujal Robert Sedláček.
  Česká republika, komédia, 120 minút, vstupné: 5 eur 
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Kto daroval krv? 

POZVÁNKA NA KÚPALISKO 
  Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých vo Svidníku 

pozýva

21. júla 2022 svojich členov a sympatizantov 

na výlet do termálneho komplexu Sároapatak 

(Maďarsko).

Viac informácii na t. č. 0903 041 725 

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE 

    SPOMIENKA

    SPOMIENKA

Odišiel dobrý človek, každý ho mal rád,
odišiel nám do nenávratna,
teraz musíme len spomínať.
Len pre nás žil a pracoval,

nám svoje srdce dal.  

S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme, 
že nás 11. júla 2022 vo veku 91 rokov navždy opustil 

náš milovaný otec, dedko a pradedko 
PETER BABEJ Z VYŠNÉHO KOMÁRNIKA

  Ďakujeme všetkým, ktorí ho sprevádzali na jeho posled-
nej ceste, za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
  S láskou a úctou syn Milan, dcéry Anna a Helena s rodinami

Odišiel, ako si to osud prial, 
v našich srdciach zostáva žiaľ.

Spomienka živá a láskavá, navždy v nás ostáva.

23. júla 2022 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec, dedko a švagor

JURAJ ŠKURLA Z LADOMIROVEJ

  Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 
  S láskou a úctou spomína manželka Mária, dcéra 
Mária s priateľom, dcéra Ľubica s manželom a vnúčatá Marek, Lukáš a 
Tatiana, švagriná Helena s rodinou, Anna s rodinou 

Čas plynie a smútok zostáva v našich srdciach. 

20. júla 2022 uplynie rok, odkedy nás 
navždy opustil náš 

milovaný otec, dedko a brat 
JÁN GULA

  Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spo-
mienku.
  S láskou a úctou spomína manželka, dcéry a bratia s rodinami

  V stredu 13. júla prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice darovať krv 40 bezpríspevkových darcov: 
 Jozef Barila (19), Filip Sasarák (1), Jozef Sasarák (1), Marcel Olšav (1), 
Regína Trebišovská (56), Milan Jakubčo (92), Milan Olearník (5), Andrej 
Spišák (18), Erik Vrabeľ (48), Miroslav Krajkovič (25), Cecília Lastivková (5), 
Daniel Lastivka (4), Peter Adamečko (2), Adela Adamečková (2), Ladislav 
Hanik (10), Zdenko Varga (3), Tatiana Kseničová (14), Ján Balucha (53), 
Lenka Bučková (16), Marián Bednarik (14), Jaroslav Genco (33), Simona 
Mydlová (4), Martin Sabol (prvodarca), Martin Sabol (26), Veronika Kertisová 
(2), Slavomír Nemec (17), Damián Danko (2), Juraj Danko  (38), Jozef Ragan 
(41), Patrik Fajan (13), Jana Gombitová (15), Ervín Kudlík (54), Róbert Vateha 
(19), Andrej Franko (15), Michal Giba (60), Barbora Piruchová (prvodarca), 
Dušana Chalaniová (10), Maroš Motyka (30), Michal Homza (12), Peter Hájnik 
(12). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

  Všeobecná zdravotná poisťovňa opäť zaznamenáva zvýšený 
počet podnetov a upozornení od svojich poistencov na podvod-
né konanie jednotlivcov. Tí sa v záujme vlastného obohatenia 
dopúšťajú nekalých prepoisťovacích praktík, na čo najviac 
dopláca práve pacient.

VšZP varuje pred nekalými prepoisťovacími praktikami, ich počty narastajú

  Poistencov oslovujú telefonicky, na sociálnych sieťach či emailom. Neváhajú 
však ísť za klientom VšZP aj osobne. Poistenci sa najčastejšie môžu stretnúť 
s týmito praktikami, klamstvami či zavádzajúcimi informáciami:
osoba žiada od klienta pod rozličnými zámienkami osobné údaje. Zdôrazňu-
jeme, že VšZP osobné údaje od poistencov napríklad telefonicky nežiada, 
ani si ich takýmto spôsobom neoveruje.
  Osoba tvrdí, že VšZP má problémy so zazmluvnením lekárov, poistenci VšZP 
nebudú ošetrení, prípadne, že končí bezplatné poskytovanie zdravotnej sta-
rostlivosti a pacienti si budú musieť za ňu zaplatiť. Tieto informácie sú klamlivé. 
VšZP sa dohodla so všetkými zdravotníckymi združeniami a asociáciami a má 
s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti uzatvorené zmluvy o poskytovaní 
a úhrade zdravotnej starostlivosti.

Osoba poskytne zavádzajúce informácie o výške ponúkaných a preplácaných 
benefi tov. Výhody či zľavy pre poistencov je možné si overiť na stránke www.
vszp.sk/benefi ty/.
  Osoba môže uviesť, že VšZP má alebo 
bude mať problém preplácať preventívne 
prehliadky, zubné ošetrenia či doplatky za 
lieky. Informácia sa nezakladá na pravde. 
VšZP si voči poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti plní načas všetky záväzky.
  Objaviť sa môže informácia o tom, že 
VšZP ukončuje svoju činnosť či zaniká. 
Ide o klamstvo. VšZP je stabilným partne-
rom na poli zdravotného poistenia.
  Nekalé prepoisťovacie praktiky zby-
točne vyvolávajú paniku a strach najmä 
u starších a chorých ľudí, čo môže byť 
spúšťačom zhoršenia ich zdravotného 
stavu. Poisťovňa preto rázne popiera 
tieto klamlivé tvrdenia a vyzýva verejnosť 
k ostražitosti. 
  Výber zdravotnej poisťovne má byť slobodným rozhodnutím a poisťovňa 
odmieta, aby sa uskutočnil pod nátlakom a pod vplyvom nepravdivých a za-
vádzajúcich informácií. Práve také konanie môže skomplikovať dostupnosť 
zdravotnej starostlivosti a zdravotný stav oklamaných ľudí. Finančné záujmy 
jednotlivcov nesmú byť nadradené nad zdravie ľudí.
Ak sa poistenec stane obeťou nekalého prepoistenia, je vhodné obrátiť sa na   
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) a zároveň kontaktovať 
zdravotnú poisťovňu, do ktorej bol po novom prepoistený a informovať ju o 
podvodnom konaní a neplatnosti prihlášky.
  Voči jednotlivcom a skupinám, ktorí praktizujú nekalé prepoisťovanie, už 
VšZP podnikla právne kroky. Poistencov ubezpečuje, že je pre nich i naďalej 
stabilným partnerom.
  Férovosť a transparentnosť poisťovne potvrdil tento rok aj ÚDZS, ktorý vlani 
voči VšZP zaznamenal najmenej podnetov, a to aj v prípade neoprávneného 
prepoistenia. Vyplýva to zo správy o činnosti úradu za minulý rok.  VšZP je 
presvedčená, že dôveru poistenca si možno zaslúžiť len čestne a konaním 
v súlade s dobrými mravmi.

                                                                           (všzp)
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2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH 
PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (29.) 

  V auguste 2022 uplynie 20 rokov, odkedy vychádzajú Podduk-
lianske novinky. Prvé vydanie pod týmto názvom a pod súčas-
ným 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 dvadsiatymdeviatym dielom celoročného seriálu.

NOVÉ FUNKCIE
  Od 1. júla začala na Okresnom úrade vo Svidníku platiť nová organizačná 
štruktúra. Vytvorená bola napríklad funkcia vedúceho kancelárie prednostu, 
ktorú začal vykonávať dovtedajší štatutárny zástupca prednostu Bohumil 
Kačmár. Druhý zástupca prednostu Milan Volčko sa stal vedúcim Odboru 
živnostenského a ochrany spotrebiteľa. Vtedajší prednosta Okresného úra-
du vo Svidníku Vladimír Popik zároveň informoval, že vznikol aj nový Útvar 
prevádzky, ktorého vedúcim sa stal Michal Kosť.

POD KRAJOM
  Domov dôchodcov vo Svidníku defi nitívne 
prešiel pod Prešovský samosprávny kraj. Do-
mov dôchodcov dostal pritom od 1. júla nový 
názov - Domov dôchodcov a Domov sociálnych 
služieb. K tomuto zariadeniu pričlenili aj Útulok 
vo Svidníku a Útulok pre mládež, tzv. Azylové 
centrum v Giraltovciach. Rozšírili sa tak soci-
álne služby pre občanov v regióne.

DOČKALI SA DOMU SMÚTKU
  Takmer po troch rokoch sa v Kružlovej dočkali 
otvorenia Domu smútku. 
Budovu, ktorá od roku 1970 slúžila ako kino a 
obecný úrad, premenili na Dom smútku, teda 
na miesto na dôstojnú rozlúčku so zosnulými. 
Dom smútku v Kružlovej otvorili prednosta 
Okresného úradu vo Svidníku Vladimír Popik 
a riaditeľ Okresného úradu práce vo Svidníku 
Vladimír Halaja. 
  Finančné náklady  na výstavbu Domu smútku predstavili 1 milión 200 tisíc 
vtedajších slovenských korún. 

(pn)

  Za rok 2021 si v tomto roku povinnosť podať daňové priznanie 
(DP) k dani z príjmov splnilo viac daňovníkov. Porovnaním rov-
nakého obdobia predchádzajúcich rokov 2021 a 2020  fi nančná 
správa eviduje v tomto roku nárast podaných DP o 2,35 %, 
celkovo ich bolo podaných 1,2 milióna. 

Viac podaných daňových priznaní

  Finančná správa očakáva už len DP k dani z príjmov od da-
ňovníkov, ktorí si uplatňujú individuálne zdaňovacie obdobie a aj 
lehotu na podanie DP a tiež 18 tisíc DP v prípade daňovníkov, ktorí 
jej oznámili predĺženie lehoty o 6 mesiacov. Ide o daňovníkov s 
príjmami zo zahraničia, ktorí musia DP podať najneskôr do konca 
septembra tohto roka. 
  Možnosť predĺžiť si lehotu na podanie DP v tomto roku využilo celkovo 
286.457 fyzických a právnických osôb. 
Daňovníkom sú postupne vyplácané aj preplatky zo spracovaných DP, celkovo 
fi nančná správa vybavila už 412.405 žiadostí. Spracovaných je aj viac ako 
388 tisíc vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane tretiemu sektoru. 
  Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a col-
níctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho 
rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou 
inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií 
nájdete na www.fi nancnasprava.sk

Martina Rybanská, 
hovorkyňa fi nančnej správy
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 
LEKÁRNE: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Poho-
tovostná 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.
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BUČKO, Ladislav: 
Misijná a charitatívna činnosť. 
Bratislava, VŠZSP sv. Alžbety 2021. 273 s.
  Publikácia podáva hlavné témy, ktoré tvoria teore-
tický základ misijnej a charitatívnej práce, alebo ňou 
hýbu v praxi. Tematické okruhy zahrňujú biblické, 
teologické a antropologické východiská ako aj pohľad 
na dejiny, modely a formy misijnej činnosti. 
  Niektoré teoretické poznatky zo štúdia misiológie, 
ktoré autor uplatnil pri tvorbe publikácie, refl ektuje vo 
svetle svojich skúseností v rôznych častiach sveta.

VRÁBLICOVÁ, Lucia (19.7.1973-)
  Lucia Vráblicová je slovenská herečka pôsobiaca v divadle Nová scéna od 
roku 1993, kde nastúpila po ukončení štúdia na konzervatóriu. Po absolvovaní 
konzervatória hrala v mnohých divadlách. Svoju kariéru začala na Novej scéne 
postavou matky Lyonsovej v muzikáli Pokrvní bratia. Hrala vo fi lmoch ...kone 
na betóne, Zločin a v televíznej inscenácii Čajová šálka lásky a iné. V seriáli 
Ordinácia v ružovej záhrade si zahrala postavu sociálnej sestry. Fanúšikovia 
Mafstory ju poznajú ako šéfku moravskej mafi e Kimličkovú, i keď pôvodne 
šla na konkurz na postavu Pipiny. Jej hlboký hlas je známy z dabingu a počuť 
ho aj na vlnách Slovenského rozhlasu, v rozhlasových hrách. Nahovorila aj 
upútavky v rádiu Viva, predtým v rádiu Expres. Lucia má s manželom muzi-
kantom Viktorom Nižníkom syna Tomáša Benjamína. 

ČIŽMÁRIK, Rudolf (18.7.1949-10.3.2008)
  Slovenský básnik, prozaik a prekladateľ. Knižne debutoval zbierkou občian-
skej a prírodnej lyriky Kamenné úžasy. Čižmárik v básnickej tvorbe nadväzoval 
na podnety Trnavskej skupiny stavbou metafory. Ťažiskom Čižmárikovej 
tvorivej aktivity je básnická tvorba. Významné zastúpenie v jeho poézii majú 
motívy ľúbostných vzťahov, lásky, ale aj sklamania. Popri poézii vydal knihy 
próz Portrét pekára, Press a stres, knižku veršov pre deti Hrdličky, písal aj 
literárne scenáre a rozhlasové hry. Prekladal poéziu z rumunčiny a ruštiny, 
rozprávky pre deti a prózu z nemčiny.

- Zlatica, už zase vezieš deti na dedinu?
- Áno, trápne je prísť k rodičom

s prázdnymi rukami.

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK 
   Utorok 19. júla: feria, Svidník 18.00 hod.: + s rod. Knižovej, Džupi-
novej, Streda 20. júla: feria, Svidník 6.30, 18.00 hod., ZBP Mária (65. 
rokov života), + Jozef, Mária, Jozef, Mestisko 17.00 hod., Štvrtok 21. 
júla: feria, Svidník 6.30, 18.00 hod.: + Rudolf, + Milan, Piatok 22. júla: 
Sv. Márie Magdalény, Svidník 6.30, 18.00 hod.:, ZBP Božena, Vladimír, 
Ladislav, Štefan, Jozef, ZBP Lenka, Vladimír, Jakub, Liana, Mestisko 
17.00 hod., Sobota 23. júla: Panny Márie v sobotu, Svidník 8.00, ZBP 
Ján, Nedeľa 24. júla: 17. nedeľa cez rok, Svidník 8.00, 10.30, 18.00, 
ZBP Ján s rod., + Mária, + Anna, Juraj, František, Mestisko 9.15 hod. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 19. júla: 07:00 + Juraj Andrejko (týždňová), Streda 20. júla: 
17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Martina s rod. a Alenu s 
rod., Štvrtok 21. júla: 07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa, 
Piatok 22. júla: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla, Luciu, 
Petra a Júliu, Sobota 23. júla: 07:00 + Ján Gula (ročná), Nedeľa 24. 
júla: 08:00 Za farnosť.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 19. júla: 6.30 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 + Michal, Mária, 
Ján, Mária, Helena, 18.00 * Peter, Andrej, Streda 20. júla: 6.30 * Helena 
(70 rokov života), 18.00 + Milan Bokša (panychída v liturgii), Štvrtok 
21. júla: 12.00 + Helena a Jozef Ozogároví, Ruženec za závislých s 
komunitou Cenacolo od 17.15, 18.00 * Mikolaj, Zuzana, Mia, Olívia, tichá 
adorácia do 20.00, Piatok 22.júla: 6.30 * Anna Jozef, Jaroslav, Jozef s 
rod., 18.00 + z rod. Hudákovej / + Štefan Kuzma, Sobota 23. júla: 7.00 
* Miroslav a Michaela s rod., Nedeľa 24. júla: 8.00 * Za farnosť, 10.30 
* Jana, Alfréd, Jana, Lukáš, 18.00 * Vladimír, Lucia, Matúš, Lucia.  

OZNAMY:
   V stredu 20. júla je spomienka na Svätého proroka Eliáša, bohoslužby 
sú 6:30 csl. a 18:00 slov. 
   Úprimné Pán Boh odmeň animátorkám, kňazom za prípravu a pomoc 
pri stanovom tábore i bohuznámym rodinám za dary na občerstvenie 
pre účastníkov. Tiež pracovníkom CZŠ za pomoc a podporu.   

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 
   Zhromaždenia Jehovových svedkov sa konajú v sále Kráľovstva na 
Ul. Festivalovej, č. 2042. 
   Štvrtok 21. júla o 18:00: Z Dávidovej oslavnej piesne zapísanej v 
2. Samuelovej 22. kapitole vidíme jeho veľkú vieru v oslobodzujúcu 
moc Všemohúceho Stvoriteľa. Ako nám tieto slová môžu pomôcť, keď 
zažívame ťažkosti? Ako si môžeme byť istí, že aj keď Boh zázračne 
neodstráni naše problémy, podporuje nás svojou mocnou silou?
   Viac sa dozviete v prednáškovej sále na Festivalovej ulici č. p. 2042 
vo Svidníku. Budete srdečne vítaný. Vstup je voľný.
   Nedeľa 24. júla o 9:30: Vzhľadom na špeciálny program, ktorý sa 
bude konať priebežne cele leto, bude aj toto nedeľňajšie zhromaždenie 
prebiehať formou videokonferencie cez platformu ZOOM. 
   Tento špeciálny program bude založený na textu z 2. Petra 3:14 - 
„Usilujte sa, aby vás Boh nakoniec našiel nepoškvrnených, bezchyb-
ných a v pokoji.“ Boh túži, aby sme zostali pokojní napriek prírodným 
katastrofám, zdravotným a finančným problémom. Ako?
   Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť ku tomuto stretnutiu, prihlaso-
vacie údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.


