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Rozhodli o pridelení regionálneho príspevku
- kto a koľko finančných prostriedkov by mal dostať?
Riadiaci výbor najmenej rozvinutého okresu Svidník pred pár
dňami vyhodnotil podané žiadosti o regionálny príspevok na
rok 2022.
Výsledkom je návrh zoznamu projektov Plánu rozvoja okresu Svidník
na rok 2022, ktorý na oﬁciálne schválenie svidnícky Okresný úrad zaslal
na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Až po
schválení týmto ministerstvom bude
pridelení finančných prostriedkov
deﬁnitívne.
Pripomeňme ešte, že predsedom
Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Svidník je prednosta
Okresného úradu vo Svidníku Michal
Iľkanin.
Členmi výboru sú štátny tajomník spomínaného ministerstva Dušan Velič,
ktorý bol na zasadnutí prítomný online, Imrich Krajňak, Mária Pajzinková,
Iveta Horvatová, Vladimír Šandala a
Martin Ždiňak. Prinášame zoznam
schválených projektov. Uvádzame
názov žiadateľa, účel poskytnutia
regionálneho príspevku, počet priamo
podporených pracovných miest a v
ktorom roku, celkové náklady na projekt a výšku regionálneho príspevku.
Obec Kružlová: Zvyšovanie návštevnosti turistov a zvýšenie povedomia o
Údolí smrti - Výstavba parku padlých
v Údolí smrti a tiež doplnenie jednotlivých prvkov drobnej architektúry,
1/2023, 61 087,85 €, 58 000 €
Integrácia, s.r.o., Giraltovce: Úhrada výdavkov na nákup nových zariadení a špeciálneho dopravného
prostriedku - Nákup zariadení a
špeciálneho dopravného prostriedku
na rozvoz stravy, 1/2023, 52 850 €,
36 995 €
KOMAS, s.r.o., Giraltovce: Zvýšenie

výrobnej kapacity modernizáciou
strojového vybavenia - Nákup obuvníckych kosiacich strojov, 2/2023, 75
000 €, 45 000 €
Jaco, s.r.o., Svidník: Nákup novej
techniky v podobe teleskopickej
pracovnej plošiny za účelom poskytovania nových služieb, 1/2023,
40 000 €, 24 000 € Sunrise Group,
s.r.o., Prešov: Zvyšovanie počtu
zamestnancov, zvýšenie produktivity
a efektivity výrobnej činnosti, Obstaranie inovatívneho a efektívneho
strojového vybavenia a zariadenia:
5/2023, 179 410 €, 161 469 €
ODPADY RECYCLING, s.r.o., Svidník:
Uľahčenie práce pri manipulácii s
odpadom a kúpu šmykom riadeného
nakladač, Obstaranie šmykom riadeného nakladača, 1/2023, 58 900
€, 35 340 €
Obec Okrúhle: Obnova pôvodného
historického lesoparku „Kerta“ - zvýšenie návštevnosti obce a podpora
turizmu v danej oblasti, Zakúpenie
materiálneho vybavenia lesoparku
„Kerta,“ 1/2023, 39 274 €, 35 346 €
Atrium Svidník, n.o.: Skvalitnenie
poskytovaných sociálnych služieb v
zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení Atrium Svidník, n.o.
prostredníctvom obstarania technológie tepelných čerpadiel využiteľných
v rámci rehabilitačných aktivít a pre
zvýšenie kvality poskytovaných služieb, 1/2023, 71 530,13 €, 40 000 €
Priemstav, s.r.o., Šarišský Štiavnik:
Rozšírenie vozového parku o nové
mechanizmy, nákup nových stavebných mechanizmov, 1/2023, 160 000

€, 69 000 €
Sociálny podnik mesta Svidník, s.r.o.:
Uľahčenie prác Sociálneho podniku
mesta Svidník prostredníctvom sklopného valníka, obstaranie sklopného
valníka s predným náhonom, 2/2023,
35 740 €, 28 592 € PROECOTECH,
s.r.o., Beňadikovce: Vytvorenie nových ubytovacích kapacít pri „Ceste
drevených cerkví,“ nákup plne vybaveného modulového / mobilného
objektu slúžiaceho na ubytovanie,
1/2023, 40 000 €, 26 000 €
TOBI GROUP, s.r.o., Giraltovce:
Rozšírenie výrobných možností v oblasti výroby veľkorozmerných reklám
obstaraním manipulačnej techniky,
2/2023, 105 800 €, 68 770 €
Miroslav Blanár, Nižný Orlík: Podpora doplnkových služieb prostredníctvom zriadenia wellness, dodávka
a montáž technológie pre wellness,
2/2023, 106 666,67 €, 80 000 €
Peter Hudačin, Svidník: Rozšírenie
výrobných a skladových priestorov,
prístavba stolárskej dielne, 3/2023,
150 000 €, 104 700 €

Poliklinika Giraltovce ILB: Vytvorenie nových pracovných miest
v zdravotníctve a poskytovanie
komplexných zdravotníckych služieb
pre zlepšenie zdravia pacientov s
postcovidovými syndrómami, 3/2023,
61 000 €, 42 000 €
EkoconsultingGroup, s.r.o., Svidník:
Rozšírenie vozového parku o nové
mechanizmy, nákup nových stavebných mechanizmov, 1/2023, 55 000
€, 21 100 €
JUKOD, s.r.o., Nižná Jedľová:
Zefektívnenie práce v logistickom
centre, vybavenie logistického centra
o nové mechanizmy, 1/2023, 47 000
€, 30 000 €
Ako sme už podľa informácií od prednostu Okresného úradu vo Svidníku
Michala Iľkanina uviedli, tento návrh
zoznamu projektov bol zaslaný na
Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie a až po
jeho schválení na tomto ministerstve
pristúpia k podpisu zmlúv o pridelení
regionálneho príspevku spomínaným
žiadateľom.
(ps)

Svidnícky mestský parlament sa zišiel, no nerokoval - prišlo málo poslancov
Pol hodiny čakania a následne pol hodiny výmeny názorov
medzi poslancom Pavlom Olejárom a primátorkou Marcelou
Ivančovou. Takto vyzeralo neplánované zasadnutie Mestského
zastupiteľstva vo Svidníku, ktoré sa konalo v uplynulú stredu
12. októbra.
O jeho zvolanie požiadali piati poslanci svidníckeho mestského parlamentu - Pavel Olejár, Ján Vook, Peter Pilip, Katarína Siváková a Adrián Labun.
Iniciátor Pavel Olejár k dôvodom povedal:
„Po diskusii so všetkými podpísanými poslancami o informáciách o
Sociálnom podniku mesta Svidník a nepravdivých informáciách na poslednom zasadnutí MsZ, sme požiadali v zmysle zákona o samospráve
o zvolanie zasadnutia MsZ. Sme poslancami MsZ celé volebné obdobie
a plníme si svoje povinnosti do posledného dňa volebného obdobia, tak
ako sme to sľúbili pri skladaní sľubu," odôvodnil v mene piatich poslancov
Mestského zastupiteľstva žiadosť o zvolanie mimoriadneho zasadnutia jeden
z nich, poslanec Pavel Olejár.
„Nemohol som sa z pracovných dôvodov zúčastniť posledného zasad-

nutia MsZ a primátorka zneužila svoje postavenie a uvádzala nepravdivé
a zavádzajúce informácie. Občania nášho mesta si zaslúžia pravdivé
informácie. Slušné je hovoriť pravdu," zdôraznil poslanec Pavel Olejár.
Spomínaní piati poslanci v žiadosti o zvolanie mimoriadneho zasadnutia
svidníckeho mestského parlamentu navrhli takýto program: 1. Otvorenie, 2.
Sociálny podnik, 3. Stanovisko hlavného kontrolóra k rekonštrukcii miestnych
komunikácií na Ul. T. Ševčenka, Ul. 8. mája a Ul. gen. Svobodu, 4. Diskusia,
5. Rôzne, 6. Záver.
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová zasadnutie zvolala na už spomínanú
stredu 12. októbra o 9. hodine. V tom čase boli v rokovacej miestnosti prítomní
vedúci odborov Mestského úradu, už spomínaná primátorka Marcela Ivančová,
prednosta Mestského úradu Miroslav Novák, hlavný kontrolór Tomáš Majda,
viceprimátor Michal Goriščák a z radových poslancov Pavel Olejár, Katarína
Siváková, Ján Vook, Adrián Labun, Kamil Beňko a Vladimír Kaliňák.
Primátorka o 9. hodine konštatovala, že Mestské zastupiteľstvo nie je
uznášaniaschopné, preto jeho opätovné otvorenie odložila o tridsať minút.
Primátorka pritom o neúčasti ostatných poslancov, či sa ospravedlnili alebo
nie, nepovedala nič. Po pol desiatej, teda po polhodinovom čakaní primátorka
opäť skonštatovala, že zastupiteľstvo ani tentoraz nie je uznášaniaschopné a
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Svidnícky mestský parlament sa zišiel, no nerokoval - prišlo málo poslancov
ukončilo ho. V tej chvíli sa však ozval poslanec Pavel Olejár i jeho poslanecký
kolega Ján Vook, ktorí žiadali, aby o nastolených problémoch diskutovali.
Argumentovali podobnom situáciou, keď pred pár mesiacmi nebolo zastupiteľstvo tiež uznášaniaschopné, no prítomní poslanci spolu s vedením mesta
pokračovali v diskusii v rámci, ako ho vtedy nazvali, pracovného stretnutia a
navyše z neho zhotovili a následne aj
zverejnili videozáznam.
Išlo vtedy o diskusiu ohľadom svidníckej nemocnice, čo aj teraz primátorka
Marcela Ivančová označila za úplne
inú situáciu.
Pavel Olejár však oponoval, že ide o
rovnakú situáciu a podotkol, že chce
hovoriť o klamstvách, ktoré odzneli
na ostatnom zasadnutí svidníckeho
mestského parlamentu a takisto o
Sociálnom podniku mesta Svidník.
Poslanec Vladimír Kaliňák vyhlásil,
že niet o čom rokovať, „pretože ste
neprišli ani všetci piati, ktorí ste
žiadosť podpísali.“
Vladimír Kaliňák tak narážal na neúčasť poslanca Petra Pilipa, ktorý však
mal podľa poslanca Jána Vooka iné
neodkladné pracovné povinnosti mimo
mesta Svidník, inak by na zasadnutí
bol. Pavel Olejár s Jánom Vookom opakovane žiadali zopakovať situáciu
spred pár mesiacov, keď sa tiež nezišiel dostatočný počet poslancov a rovnako
žiadali, aby mesto o vzniknutej situácii informovalo na svojej webovej stránke
i na sociálnych sieťach.
„Vtedy ste nás opisovali, tiež ste uverejnili videozáznam, no a teraz
my sme si svoju poslaneckú povinnosť splnili, prišli sme. Nechcem nič
iné, len to, čo vtedy,“ tvrdili Pavel Olejár s Jánom Vookom, no primátorka to

odmietla. Zhruba 25 minút potom nasledovala slovná prestrelka medzi ňou a
Pavlom Olejárom. Súvisela s podaním, ktoré Pavel Olejár pred pár rokmi podal
na Úrad pre verejné obstarávanie a Technické služby následne dostali pokutu.
Sporili sa o to, ako to s tým podaním bolo, keďže v tom čase bola súčasná
primátorka poslankyňou a tiež kritizovala postup vtedajšieho vedenia mesta.
Primátorka však opakovane tvrdila,
že o podaní podnetu, ktorého výsledkom je pokuta, ktorú musia Technické
služby teraz zaplatiť, nevedela a že
Pavel Olejár konal na vlastnú päsť.
To však odmietol Pavel Olejár a ich
hádka sa skončila až po tom, keď
Vladimír Kaliňák povedal, že to nie je
zasadnutie zastupiteľstva a treba to
ukončiť. Bez zapnutých mikrofónov,
no za to so zapnutou kamerou.
Takto vyzerala slovná prestrelka, no
videozáznam v čase našej redakčnej
uzávierky nikde nebol zverejnený.
Krátko po desiatej hodine sa prítomní
rozišli.
My sme sa následne PR manažérky
mesta Svidník Kristíny Tchirovej pýtali, ako bude v tomto prípade, teda
v prípade neúspešného zasadnutia,
postupovať a či prípadne zvolá opätovné zasadnutie.
„Primátorka mesta Svidník nie je povinná zvolávať ďalšie zasadnutie
zastupiteľstva,“ stručne reagovala Kristína Tchirová.
Vyzerá to teda tak, že toto, vlastne neúspešné zasadnutie, dalo deﬁnitívnu
bodku za zasadnutiami svidníckeho mestského parlamentu v končiacom sa
volebnom období.
(ps)
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Cena tepla v meste Svidník v roku 2023
Priemerný 2-izbový byt zaplatí približne o 9 eur za mesiac
Vzhľadom k mimoriadnej situácii ohľadom cien energií na
Slovensku, ako aj v Európe, chceme informovať občanov nášho mesta o predpokladanom vývoji ceny tepla vo Svidníku pre
nasledujúci rok 2023.
Prognózy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2023 vychádzajú
z reálnych cien na svetových trhoch a
predpovedajú v rámci Slovenska priemerný nárast cien od 130 % v prípade
elektriny, 50 % v prípade tepla, resp.
o 170 % v prípade plynu. V prepočte
na 1 byt predpokladá úrad nárast
nákladov na energie v rozmedzí od
121 do 244 eur za mesiac.
Extrémne vysoké trhové ceny zemného plynu zásadne ovplyvňujú regulovanú aj neregulovanú cenu tepla na
rok 2023. Na začiatku roka 2022 sa
očakávalo, že sa situácia ustáli, že
veľkoobchodné ceny energií postupne klesnú. Avšak terajšie prognózy
podľa ÚRSO nenaznačujú výrazný
pokles cien ani do konca roku 2024.
Čo sa týka situácie v meste Svidník
máme zopár dobrých správ:
po 1.) do konca tohto kalendárneho
roka naša spoločnosť už nebude
navyšovať súčasnú cenu tepla, táto

ostáva v pôvodnej výške,
po 2.) čo sa týka nasledujúceho roka
2023, v týchto dňoch sme podali
v zákonnej lehote na ÚRSO návrh
ceny tepla v meste Svidník, kde po
prepočte predstavuje nárast ceny variabilnej zložky tepla o 5,17 %, t.j. na
hodnotu 0,0815 eur/ kWh. Priemerný
2-izbový byt bude mať navýšené mesačné náklady cca o 9 eur.
Po schválení návrhu ÚRSO-m bude
táto cena platná pre všetkých našich
odberateľov. Výhodnejšia cena oproti
celoslovenskému priemeru spočíva v
tom, že plyn na rok 2023 sme nakúpili
včas pred vypuknutím vojny medzi
Ruskou federáciou a Ukrajinou, ktorá
má na ceny energií fatálny dopad.
Je nutné uviesť, že aj keď nasledujúci rok 2023 bude z hľadiska ceny
tepla v našom meste priaznivejší, rok
2024 sa už bude vyvíjať z aktuálnych
cien na svetových trhoch a tie zase
od vývoja na Ukrajine. Veríme, že
dovtedy sa ceny na svetových trhoch

opäť dostanú na reálnu úroveň.
V rámci našich opatrení v poslednom
roku má pozitívny dopad na mernú
spotrebu tepla zrealizovaná investícia
v okrsku Kotolne K7 na ulici Gen.
Svobodu, spočívajúca vo vybudovaní
systému solárnych kolektorov. Pozitívny dopad na úsporu pri vykurovaní
majú aj postupne realizované opravy
zastaralých teplovodných potrubí.
No najvýraznejší posun v úsporách
našich odberateľov mala investícia
v okrsku Kotolne K4 s osadením
výmenníkových staníc - na základe
skutočných meraných výsledkov u
objektov spotreby teplej vody a jej
porovnaním pred rekonštrukciou a
po rekonštrukcii sa dosiahli úspory na
spotrebe a tým aj nákladoch za teplú
vodu až do výšky 30%.
Na základe toho plánujeme s pokračovaním tejto modernizácie teplovodov aj v ďalších okrskoch, pričom
o realizáciu týchto investícií a s tým
spojené výhody prejavili záujem aj samotné spoločenstvá vlastníkov bytov.
Gabriel Kaliňák,
riaditeľ spoločnosti SLUŽBYT,
s.r.o. vo Svidníku

Udrel ho lopatou do hlavy
V uplynulých dňoch došlo v Stropkove k fyzickému napadnutiu osoby, polícia
okolnosti prípadu vyšetruje.
V Stropkove, na mieste verejnosti prístupnom, v časti zvanej Pod Kaplicou,
bol krátko po obede páchateľom fyzicky napadnutý 72 ročný miestny muž.
Útočník ho udrel lopatou do hlavy, napadnutý muž utrpel viacero zranení,
ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie. V prípade je vedené trestné stíhanie
vo veci trestného činu ublíženie na zdraví spáchaného v súbehu s trestným
činom výtržníctva.
(krpz)

Otvorenie zimného štadióna
Zimný štadión vo Svidníku majú otvoriť tento týždeň. Mesto Svidník však
informácie o presnom termíne otvorenia v čase písania týchto riadkov v nedeľu
16. októbra podvečer stále nezverejnilo.
Samotný ľad už pritom pracovníci Technických služieb mesta Svidník pripravujú už niekoľko dní. Podľa dostupných informácií by na otvorenie zimného
štadióna mal prísť aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav
Šatan a malo by sa tak stať vo štvrtok tento týždeň. „Zimný štadión Svidník
otvárame v najbližšie dni. Dátum, časový harmonogram a cenník budeme
zverejňovať a bude dostupný aj na stránke www.tsms.sk. Pripravujeme
výborný program pre deti, aj dospelých, korčuľovanie zdarma v prvé dni od
otvorenia, ukážku detských tréningov a show na ľade. Plagát zverejníme,
hneď po potvrdení účasti známych hostí,“ napísala nám v uplynulý piatok
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.
(ps)
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Hovoríme s úspešným svidníckym Rómom Petrom Sivákom
pôsobiacim na Technickej univerzite vo Svidníku
„Úspešným sa človek nenarodí, ale môže sa ním stať“
27-ročný Svidníčan Peter Sivák je výskumným pracovníkom
Technickej univerzity v Košiciach a popri tom na univerzite aj
učí. Venuje sa využívaniu alternatívnych zdrojov energie, čo je
minimálne v tomto období nesmierne zaujímavé a dôležité. S
Petrom Sivákom sme sa preto pozhovárali a začali sme jeho
stručným predstavením.
„Na Technickej univerzite v Košiciach
sa ako výskumný pracovník venujem
vede a výskumu, ale aj rôznym medzinárodným projektom z celého sveta.
Spolupracujem so zahraničnými
univerzitami a výskumníkmi a som
autorom niekoľkých karentovaných,
vedeckých článkov publikovaných v
medzinárodných vedeckých časopisoch.
Začiatok mojej školskej éry sa začal
písať v roku 2001, keď som nastúpil
na Základnú školu na Karpatskej ulici,
ktorá neskôr patrila medzi TOP 10
NAJ základných škôl na Slovensku.
Za svoju strednú školu som si zvolil
Gymnázium duklianskych hrdinov vo
Svidníku. Aj moja stredná škola patrila
svojho času medzi jedny z najlepších
stredných škôl na Slovensku. Mesto
Svidník, malo v oblasti školstva naozaj silné zastúpenie. Po maturite v
roku 2014 som nastúpil na Technickú
univerzitu v Košiciach, na fakultu: Baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii (BERG) v odbore: Využívanie
alternatívnych zdrojov energie, kde
som študoval alternatívne, tradičné a
obnoviteľné zdrojoch energie.“
Prečo ste si vybrali práve túto
oblasť?
„Pamätám si, ako som ešte ako
stredoškolák prehliadal cez internet
webstránky univerzít, vysokých škôl
a ich odborov na Slovensku i v zahra-

ničí. Keď som narazil na svoj budúci
študijný odbor, mal som taký zvláštny
pocit v bruchu, a niečo v mojom vnútri
mi povedalo, že toto bude pre mňa asi
to pravé. Ako sa neskôr ukázalo, bola
to pravda, pretože na univerzite sa mi
zapáčilo natoľko, že som sa rozhodol
pokračovať aj na doktorandskom
štúdiu, ktoré som úspešne ukončil.
Každopádne, vždy ma zaujímal vesmír, fyzika a premeny energie. Energiu nevieme zničiť, ale ani vyrobiť,
vieme ju iba premeniť z jednej formy
na druhú. Navyše pri premene energie, dochádza k určitým stratám. Inak
povedané pri premenách, sa energia
ako keby „prerozdelí“ na niekoľko
častí, a to je aj dôvod, prečo nevieme
vyrobiť perpetuum mobile - teda stroj,
ktorý by pracoval bez strát, a mal
100% účinnosť. Príroda nám navyše
sama ponúka dostupnú energiu, ktorá
je úplne zadarmo a my ju môžeme
využiť vo svoj prospech. To všetko
ma fascinovalo, a práve preto som sa
rozhodol študovať svoj študijný odbor
na Technickej univerzite v Košiciach.“
Akými pracovnými pozíciami ste si
doteraz prešli?
„Už počas školy som sa aktívne
zúčastňoval študentských vedeckých
konferencií.
V roku 2019 sa mi podarilo vyhrať
1. miesto v domácom aj medzinárodnom kole študentskej vedeckej

Peter Sivák je toho názoru, že práve nevedomosť, nepoznanie, ale
aj strach z nepoznaného, je najväčším zdrojom vzniku predsudkov
bez ohľadu na akýkoľvek pôvod ľudí...

Na Technickej univerzite v Košiciach sa Peter Sivák ako výskumný
pracovník venuje vede a výskumu, ale aj rôznym medzinárodným
projektom z celého sveta...
konferencie, a aj vďaka tomu som
neskôr pracoval ako ambasádor Zväzu vedecko-technických spoločností
na Slovensku. Okrem iného som v
roku 2020 ako jediný výskumník zo
Slovenska vyhral aj medzinárodnú
konferenciu Forum-Contest v ruskom
Petrohrade, na ktorej sa zúčastnili
mladí vedci a výskumníci z 33 krajín
celého sveta.
Prednášal som o inovatívnom
ekologickom vykurovacom systéme,
ktorý bol svojho času na Slovensku
preskúmaný vôbec po prvýkrát. Túto
konferenciu spoluorganizovalo Medzinárodné kompetenčné centrum
pre banícko-strojárske vzdelávanie
pod záštitou UNESCO.“
Tých zahraničných projektov však
máte na svojom konte viac. Môžete
ich priblížiť?
„Počas doktorandského štúdia v
roku 2020 som začal pracovať na
rôznych zahraničných projektoch, kde
sme riešili energetické, technologické
a ekologické problémy v reálnych
firmách v zahraničí. V projektoch
sme sa venovali aj ekologickému
spracovaniu odpadu, či nerastným
surovinám, a surovinovej politike.
Tieto projekty zastrešoval Európsky
inovačný a technologický inštitút, a
spolupracoval som v tíme mnohých
slovenských, ale aj zahraničných
výskumníkov, a vedcov. Dokonca aj
v súčasnosti pracujem na podobných
projektoch.
Potom do mojej kariéry prišlo niekoľko akceleračných startupových
programov na Slovensku, ale aj v
zahraničí, kde som sa naučil, ako

sa dá z nápadu, napríklad aj z mojej
dizertačnej práce, dostať až na komerčný trh, a zrealizovať svoj nápad
v podobe fungujúceho biznis modelu.
Spolupracoval som aj na tvorbe
jedného startup projektu v podobe digitálnej knižnice pre vysokoškolákov,
s dostupnými skriptami a knihami pre
všetkých pre účely písania záverečných, a seminárnych prác.
Okrem výučby na Vysokej škole,
som istý čas aj online doučoval fyziku
pre žiakov a študentov zo základných,
a stredných škôl. Súčasne som
poskytoval aj online mentoring a tútoring, pričom mentoringu sa venujem
doteraz. No a, samozrejme, pracoval
či brigádoval som aj počas vysokej
školy, asi ako každý študent. Pracoval
som vo fabrike na výrobu káblov, ale
najmä v obchodoch v Košiciach, ale
aj vo Svidníku, ako pokladník, alebo
som vykladal tovar, no proste taká
klasika.“
Na vysokej škole však pôsobíte i dnes. Učíte a ste výskumný
pracovník. Čo to vlastne všetko
obnáša?
„Prednedávnom som ukončil doktorandské štúdium a úspešne tak
obhájil medzinárodný titul PhD. Pracoval som na veľmi aktuálnej téme, a
to prepojenie obnoviteľných zdrojov
energie a elektromobility. Myšlienka
využitia slnečnej energie pre potreby
nabíjania elektromobilov na Slovensku je čoraz viac žiaduca a práve
preto som pracoval na tomto výskume. Aktuálne pracujem ako výskumný
pracovník na projektovom pracovisku
Technickej univerzity v Košiciach.
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Som zapojený do projektov a výziev,
ktoré sa týkajú vedy a výskumu na
našej univerzite. Jedná sa o rôzne
projekty z oblasti ekológie, baníctva,
energetiky, mobility, a obnoviteľných
zdrojov energie, ale napríklad aj
digitalizácie. Popri tom rozvíjam aj
svoj výskum, ktorý som začal ešte v
dizertačnej práci, píšem karentované,
vedecké články a koordinujem aj
zahraničných/Erasmus študentov,
ktorí k nám na Technickú univerzitu
prichádzajú študovať.
Okrem iného vyučujem aj odborné
predmety na fakulte BERG.“
Priblížme trošku našim čitateľom,
čo vlastne sú tie obnoviteľné zdroje energie a prečo sú dôležité?
„Obnoviteľné zdroje energie, ako už
z názvu vyplýva, sú zdroje energie,
ktoré vieme obnoviť. Napríklad slnko
ráno vyjde, začne žiariť na našu planétu, a večer zas zapadne. Na druhý
deň znova vyjde - teda obnovuje svoje
žiarenie, frekvenciu a my vieme využiť
slnečnú energiu znova a znova.
Za obnoviteľný zdroj energie súčasne zvykneme považovať energetický
zdroj, ktorý vieme obnoviť z pohľadu
dĺžky ľudského života a má minimálnu, respektíve nulovú uhlíkovú
stopu. Inými slovami, slnko má takmer
neobmedzené zásoby energie, bude
svietiť na našu zem približne ďalších
5 miliárd rokov, a je pre nás preto
nevyčerpateľným zdrojom energie.
Poznáme a využívame niekoľko druhov obnoviteľných zdrojov energie.
Iste si pamätáte, ako som v úvode
spomenul, že energia sa nedá zničiť,
ani vytvoriť, ale len premeniť z jednej
formy na druhú. Takmer všetky zdroje
energie, ktoré na zemi máme, vznikli
premenou energie zo slnka.
Jednoduchšie by som mohol povedať, že ide o slnečnú energiu, energiu
vetra, energiu vody, energiu biomasy,
či geotermálnu energiu.“
Prečo sú teda obnoviteľné zdroje
energie dôležité?
„Aktuálne dokážeme pokryť asi
15% z celkovej spotreby elektrickej
energie na Slovensku práve využitím obnoviteľných zdrojov energie.
Tieto zdroje majú svoje zastúpenie,
a takmer všetky sú tzv. „zelené.“ Napríklad taká fotovoltaika, ak nerátame
emisie vyprodukované počas výroby
fotovoltaických panelov, tak počas
svojej životnosti sa už žiadne ďalšie
emisie nevytvárajú. Práve to je veľmi
dôležité pre súčasnú, ale i budúcu
energetiku, klímu, životné prostredie
a ekológiu vo svete.
Samozrejme, ako každé zdroje
energie, ktoré využívame, aj tie obnoviteľné majú svoje výhody i nevýhody,
no aj limity použiteľnosti.“
Je preto životné prostredie tým,
čo je pre vás najdôležitejšie?
„Z určitej časti áno, životné prostredie sa totiž dotýka každého z nás, či
chceme alebo nie. Rád by som však

18. október 2022
svojou prácou, nápadmi a inováciami
zlepšil nielen životné prostredie pre
náš všetkých, ale aj pomohol, skvalitnil a zefektívnil život bežným ľuďom,
ktorí by napríklad mohli využívať
obnoviteľné zdroje energie vo svoj
prospech a možno o tom vôbec ani
len netušia.“
Aké mate plány do budúcna? Čo
by ste raz chceli robiť? Ostanete
výlučne na akademickej, teda vysokoškolskej pôde?
„Na akademickej pôde chcem určite
zostať, avšak ako som už spomenul,
chcel by som pracovať na nových
projektoch, inováciách a technológiách získavania obnoviteľných zdrojov
energie. Kvôli koronavírusovej pandémii sa veľa mojich zahraničných ciest
do Ameriky a Činy, bohužiaľ, zrušili.
Určite by som preto chcel spolupracovať a na určitý čas aj navštíviť
zahraničné laboratória a vedecké
centrá v Amerike, v západnej Európe,
v Japonsku, ale aj v Číne. Rád by som
navštívil a možno aj spolupracoval s
Európskou organizáciou pre jadrový
výskum - CERN, kde pracujú špičkoví
vedci z celého sveta na rôznych úlohách v oblasti vedy a techniky.
Určite ma však láka aj výskumná
práca v súkromnom sektore.“
Ako vnímate svoje rodné mesto?

stáva sa mi, že natrafím na svojich
rovesníkov, bývalých spolužiakov,
známych z mesta alebo spoznám aj
Svidníčanov, o ktorých som doposiaľ
ani nevedel (starších, či mladších), a
zisťujem, že aj oni pracujú na niečom
hodnotnom či už na Slovensku alebo
aj v zahraničí.
Myslím si, že aj keď sme malé mestečko a, bohužiaľ, málo ľudí, najmä
mladých, sa do Svidníka vracia žiť
na stálo, pričom si pamätám Svidník
ako mesto plné mladých ľudí, máme
ako Svidníčania, a Rusnáci obrovský
potenciál. Mnoho našich obyvateľov
už teraz dokázalo veľké veci, a mnohí
o tom možno ani nevedia.“
Ak dovolíte osobnú otázku - ste
Róm. Stretávali ste sa alebo stretávate s narážkami na svoj pôvod?
Predsa len, stáva sa to mnohým
Rómom...
„Áno, som Róm, a som na to hrdý.
Osobne si myslím, že mnoho ľudí na
Slovensku častokrát ani len netuší,
kto Rómovia vlastne sú, aj keď zvyknú
hovoriť, že to vedia. Keď sa povie,
že je niekto Róm, väčšina nerómov
si asi predstaví televízne noviny, kde
mohli vidieť, ako niektorí Rómovia
žijú bez internetu, vody, či vzdelania,
čo je naozaj smutné a je potrebné
to zmeniť. Ľudia si však na základe

Prichádzate do Svidníka často?
„Svidník je úžasné mesto. Je to moje
rodisko, a vždy sa sem rád vraciam.
Tým, že pracujem v Košiciach, mám
tú výhodu relatívne dostupnej vzdialenosti, a preto som sem naozaj
veľmi často, niekedy aj každý víkend.
Vnímam Svidník ako mesto plné
potenciálu a teraz nehovorím len
o možnosti využitia obnoviteľných
zdrojov energie pre energetické účely,
či iné projekty pre našich obyvateľov,
ale hovorím hlavne o potenciáli Svidníčanov, ktorý dlhodobo sledujem.
Či už som v Košiciach, v Prešove,
Bratislave alebo aj vo Svidníku,

toho automaticky postavili bariéry, z
ktorých potom vznikajú predsudky, a
nerovnocennosť. Väčšina nerómov
tak žije v ilúziách o tom, kto Rómovia
ako celok alebo jednotlivci vôbec sú,
prípadne majú neúplné, alebo zle
interpretované, či skreslené informácie nielen z televízie, ale aj z iných
zdrojov.
Aj preto som toho názoru, že práve
nevedomosť, nepoznanie, ale aj
strach z nepoznaného, je najväčším
zdrojom vzniku predsudkov bez ohľadu na akýkoľvek pôvod ľudí. Napriek
tomu, že dnes žijeme v omnoho
uvedomelejšej spoločnosti, stále
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mám pocit, že máme čo doháňať a
napravovať.
Aby som ale odpovedal na vašu
otázku, či sa aj ja stretávam alebo
som sa stretával s predsudkami, tak
ako uvádzate mnohým Rómom sa to
stáva. Ja mám niekoľko skúseností
z rôznych miest. Samozrejme, že
som dostával narážky aj ja a najčastejšie to bolo práve v čase, keď som
bol ešte dieťa, ale napríklad aj ako
tínedžer na strednej škole. V tom
čase to bolo asi najhoršie, pretože
ako dieťa, a mladý študent to vnímate
inak a proste netušíte, ako sa s tým
správne vysporiadať, a aby vás to
čo najmenej negatívne ovplyvnilo vo
vašich cieľoch.
Dnes to, čo som prežil, však beriem
aj ako svoju silnú stránku. Napriek
tomu, že som to mal určitým spôsobom ťažšie a musel som „,ukázať“
niekedy aj 2x viac ako moji spolužiaci,
to koniec koncov možno pomohlo
spraviť zo mňa človeka, ktorým som
dnes. Aj keď je zase pravda, že ja som
bol vždy nejako vnútorne naladený na
to, že chcem v živote niečo dokázať.
Nielen ako stredoškolák, ale aj ako
vysokoškolák som niekedy dostával
určité skryté narážky, bolo to už ale
o trochu iné.
Ľudia sa skôr čudovali, a niekedy aj
so strachom prizerali, že prečo Róm
vlastne študuje? V Košiciach bola
situácia zase úplne iná, a doposiaľ
som nezažil žiadne narážky na to, že
som Róm. Ani raz mi zatiaľ nikto nedal pocítiť to, žeby som bol nejakým
spôsobom iný a mal by som sa preto
bezdôvodne cítiť zle.
Väčšinou, ak sa ma niekto niekedy
spýtal, či som, alebo nie som Róm,
tak to boli práve Rómovia, s ktorými
sme si následne pokecali. Nerómovia
sa ma na to takmer vôbec nespýtali,
a ak aj áno, bolo to iné. Skôr boli
zvedaví, ako sa mi darí, a chceli o
mne vedieť viac. Keďže v Košiciach
žijú ľudia rôzneho pôvodu a z rôznych
krajín, väčšina ľudí to berie úplne inak
a častokrát sú omnoho uvedomelejšími v tomto smere. Dokonca by
som povedal, že to že som tmavší, je
častokrát ešte aj moja výhoda.
Niektorí mi dokonca aj povedia, že
som svojím výzorom zaujímavý, a
ešte aj popíšu, že prečo. Najmä slečnám a dámam sa podľa ich vlastných
slov tmavší výzor zvykne veľmi páčiť
(smiech)... Niektorí si zase myslia, že
aj ja som zo zahraničia a bežne ma
zastavia aj na ulici, či opýtajú sa ma
niečo po anglicky.
Podobnú skúsenosť mám nielen z
Košíc, ale aj z iných miest na Slovensku ako Prešov, či Bratislava. Napriek
tomu, zažil som aj mnoho pozitívnych
skúseností. Veľa ľudí (Rómov, ale i
nerómov) mi na mojej ceste pomohlo,
ak videli, že mám záujem. Najviac sa
toho zmenilo asi na Vysokej škole.
Začal som mať pocit, že som plno-
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Hovoríme s úspešným svidníckym Rómom Petrom Sivákom
pôsobiacim na Technickej univerzite vo Svidníku
hodnotný kolega nielen pre spolužiakov, ale aj pre svojich pedagógov,
docentov, a profesorov. No a ako som
spomenul, práve veľa z nich mi potom
aj pomohlo a pozitívne ma ovplyvnilo.
Pomohli mi ale aj rôzne organizácie,
ako napr. Rómsky vzdelávací fond, a
to nielen ﬁnančne.
Tento fond ma neskôr spájal aj s
mnohými inými Rómami na Slovensku, ktorí študujú rôzne odbory na
vysokých školách. Aj vďaka tejto
skúsenosti som sám zažil, že tu na
Slovensku, ale aj v zahraničí máme
naozaj veľa rómskych vysokoškolákov, a navyše stále pribúdajú.
Okrem iného počas svojej práce
som mal možnosť spoznať viacerých
Rómov zo Slovenska, ktorí nielen
študujú, ale aj podnikajú, či dokonca
manažujú nerómov, alebo aj iných
Rómov. Ja sám ako Róm som bol
príjemne prekvapený, a myslím si, že
toto je niečo, o čom sa v spoločnosti
stále nejako veľmi nehovorí, no malo
by sa to zmeniť.“
Ako vnímate sám seba v tom, že
ste sa dali na nie práve najbežnejšiu dráhu a zvládli ste ju?
„Takpovediac od detstva som akoby
cítil vo svojom vnútri, že musím niečo
veľké dosiahnuť a ísť si za tým. Už
keď som mal asi 5 rokov a videl prvý
dokumentárny ﬁlm o vesmíre, bol som
natoľko zaujatý, že vedel som, čím
chcem byť, keď vyrastiem.

Zopár zo svojich cieľov sa mi už podarilo splniť. Samozrejme, bola to dlhá
a náročná cesta, ale stálo to za to a
myslím si, že tak to má byť.
Navyše stále na sebe pracujem a
snažím sa naplniť aj svoje ďalšie ciele
a ísť proste ďalej. Pretože, ono to aj
tak funguje, že čím viac na sebe pracujete, tým viac chcete aj dosiahnuť,
je to jednoducho určitým spôsobom
návykové.“
Čo by ste odkázali Rómom, hlavne
mladým? Čo by ste im poradili,
odporučili?
„Určite by som im odporučil to, aby
cestovali a vzdelávali sa v škole, ale
aj vo svojom voľnom čase, napríklad
cez internet. Vzdelávanie má mnoho významov, a tým nemyslím len
vedomosti, ale skúste si napríklad
prečítať príbehy úspešných ľudí, alebo sa s nimi stretnite, ak je to možné,
inšpirujte sa nimi a snažte sa naučiť
čo najviac od ľudí, ktorí už dokázali
to, čo chcete dokázať vy. Mne to do
života prinieslo naozaj veľmi veľa.
Navyše, ak cestujete po zahraničí a
o nejaký čas sa vrátite späť, zmení
vás to určitým spôsobom, aj keď to
možno spočiatku netušíte.
Prinesiete si so sebou iný štýl myslenia, spoznáte nové kultúry, zvyky a
obohatíte tým nielen seba samého,
ale aj iných vo svojom okolí. Ak sa
zase vzdelávate, začnete sa pozerať
na seba, ale aj na veľa vecí v živote

z rôznych uhlov pohľadu, rozšíria
sa vám obzory a osobnostne veľmi
rýchlo porastiete. Práve vysokú školu
považujem za miesto, kde som aspoň
ja nielen vedomostne, ale hlavne
osobne stúpal vyššie. Navyše, ja som
precestoval rôzne krajiny a spolupracoval so zahraničnými inštitúciami len
vďaka štúdiu na vysokej škole, kde
som na to aj získal ﬁnančné granty.
Takže vzdelávanie a cestovanie naozaj súvisia, a idú spolu ruka v ruke.
Okrem iného vďaka tomu, že sa
osobnostne rozvíjate, zistíte, že
takmer všetko vo svojom živote má
každý človek hlavne vo svojich vlastných rukách. To ako bude vyzerať
naša cesta životom, je predovšetkým
na každom jednom z nás, a nesúvisí
to ani tak s tým, či sme sa takí narodili,
ale vyplýva to najmä z našich rozhodnutí, ktoré sme urobili v minulosti, a
ktoré robíme aj v súčasnosti. Z toho
pramení aj to, že ak chceme zmeniť
našu budúcnosť, je potrebné urobiť
rozhodnutie už dnes. Úspešným sa
totiž človek nenarodí, ale môže sa
ním stať.
Princíp je pritom úplne rovnaký, ako
sa z priemerného človeka môže stať v
posilňovni svalovec, či kulturista. Nakoniec, predsa len by som toto všetko
odkázal širokej verejnosti bez ohľadu
na to, či sú, alebo nie sú Rómovia,
pretože sa to týka nás všetkých.“
(ps)

Vojenské ocenenie Svidníčana Štefana Kocura
Svidníčanovi Štefanovi Kocurovi ako vojnovému veteránovi bol
udelený čestný pamätný odznak pri príležitosti 30. výročia zahájenia mierovej misie UNPROFOR na území bývalej Juhoslávie.

Táto misia pôsobila v bývalej Juhoslávii v rokoch 1992 až 1995. Spoločná vyše 500-členná vojenská jednotka
Čechov a Slovákov, rozdelená do
troch rôt, pôsobila v tzv. Republike

Slávnostný nástup príslušníkov 1. práporu sa uskutočnil 7. októbra 2022 na
čestnom dvore Národného pamätníka na Vítkove v Prahe.
Čestné pamätné odznaky im boli udelené ministerkou obrany Janou Černochovou, predsedom Senátu Milošom Vystrčilom a náčelníkom generálneho
štábu Karlom Řehkom.
Presne pred tridsiatimi rokmi odišli prví československí vojaci na misiu OSN
s názvom UNPROFOR, ku ktorým patril aj Svidníčan Štefan Kocur.
Srbská krajina, severne
od známych Plitivických
jazier, kde pôsobila spoločne s francúzskym a
keňským práporom mierových síl. Táto vojenská jednotka zložená z
vojakov dobrovoľníkov
sa sformovala vo výcvikovom stredisku mierových síl OSN v Českom
Krumlove.
(pn)
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Mesto Svidník sa prepadlo v rebríčku transparentnosti
V poradí šiesty rebríček transparentnosti miest, ktorý už od
roku 2010 zverejňuje Transparency International Slovensko,
priniesol dosiaľ najlepšie výsledky v histórií meraní. Zlepšiť
aspoň nepatrne sa v priebehu volebného obdobia dokázalo 74
zo stovky najväčších mestských samospráv.
Rebríček transparentnosti nemeria
úroveň služieb, efektívnosť hospodárenia ani korupciu. Čím otvorenejšia
je ale samospráva voči verejnej
kontrole, tým ľahšie sa v nej dokážu
obyvatelia na veciach verejných podieľať a upozorňovať aj na prípadné
nedostatky a zlyhania.
Kvalitu práce našich zástupcov v
samosprávach dokážeme posúdiť
len vtedy, ak sa kľúčové rozhodnutia
nerobia skryté za dverami nedostupných kancelárií, ale pred očami
verejnosti. Toto konštatuje vo svojej
správe Transparency International
Slovensko.
Ako mesto najmenej otvorené voči
verejnej kontrole možno v súčasnosti
označiť Novú Dubnicu so skóre 35%.
Medzi najslabšími obstála až v 8 z 11
posudzovaných oblastí. Najhoršie sa
z miest na východe umiestnil Svidník,
skončil na 96. priečke. Je to veľký
pokles z 53. na 96. miesto.
„Hlavným dôvodom k prepadu v
hodnotení je nedodržiavanie zákona
o slobodnom prístupe k informáciám.
V rámci nášho hodnotenia samosprávy testujeme aj tým, že skúmame
ich informačnú politiku. Infožiadosti
zasielame nielen ako celoslovensky
známa protikorupčná organizácia,
ale aj prostredníctvom našich spolupracovníkov, bežných občanov.
Testujeme pritom nielen samotný

úrad, ale vždy aj nejakú organizáciu
mesta. Pred štyrmi rokmi to boli školy
v ich zriaďovateľskej pôsobnosti,
tentokrát to bolo, v prípade Svidníka,
Centrum voľného času,“ informoval
nás projektový manažér Transparency International Slovensko Ľuboš
Kostelanský.
V roku 2018 za
primátorovania
Jána Holodňáka podľa neho
obstál Svidník
a jeho organizácia pri Zákone
o slobodnom
prístupe k informáciám na výbornú, keď zákonným spôsobom odpovedal
na všetkých päť
nami zaslaných
infožiadostí.
„Tentoraz dokázal zareagovať
iba na jedinú, na
zvyšné žiadosti
sme odpoveď
nedostali. Zákon pritom samosprávam prikazuje informácie poskytnúť.
Mesto nám tak

neodoslalo ani podrobný hodnotiaci
dotazník, kde zisťujeme stav v rôznych oblastiach. Keďže ide o dôležitý
podklad k hodnoteniu, túto infožiadosť sme zaslali mestu opakovane.
Následne sme sa pokúšali viackrát
telefonicky spojiť s úradom a upozorniť ich na skutočnosť, že nezaslanie
dotazníka bude mať negatívny vplyv
na hodnotenie samosprávy. Samospráva sa nám ozvala až dodatočne
po zverejnení hodnotenia, to už však
nebolo možné do neho zasiahnuť.“
PR manažérka mesta Svidník

Politická inzercia

Kristína Tchirová k tomu pre médiá
uviedla: „Prebieha u nás mimoriadne
efektívna komunikácia s občanmi,
dokonca usporadúvame stretnutia s
občanmi aj priamo v teréne. „Máme
vysokú mieru interakcie na sociálnych sieťach, pravidelné výstupy v
médiách a ľudia majú možnosť prísť
na úrad osobne. Počas pandémie
sa usporadúvali on-line otázky a
odpovede, aby sa mohli občania
pýtať priamo a boli im dané aj priame
odpovede. Mrzí nás toto umiestnenie, ale nie je výsledkom reálneho

stavu. Transparency International
Slovensko robilo dotazník, ktorý sme
nestihli odovzdať,“ zdôraznila Kristína
Tchirová. Reálne hodnotenie by bolo
teda podľa nej diametrálne odlišné od
toho, ktoré je zverejnené.
„Toto nedorozumenie sa budeme
snažiť odstrániť priamo s Transparency International Slovensko,“ doplnila
Kristína Tchirová a Ľuboš Kostelanský
z Transparency International Slovensko dodal: „Opakované ignorovanie
zákona, absencia komunikácie zo
strany úradu je hlavným dôvodom
pre pokles samosprávy na koniec
nášho rebríčka, medzi najmenej
transparentné samosprávy. Zaznamenali sme však aj niekoľko ďalších
zhoršení. Samospráva napr. prestala
dôsledne zverejňovať zápisnice zo
zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva. Udiali sa však aj pozitívne
zmeny. Svidník napr. začal využívať
v tomto roku participatívny rozpočet,
ktorý je dobrým spôsobom, ako
vťahovať obyvateľov mesta do rozhodovania samosprávy a zvyšovať
záujem oň."
(ps)
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Dobrovoľní hasiči cvičili hasenie lesa Úspech Juliany Tomčukovej
Územná organizácia DPO Stropkov/Svidník, okrsok Stropkov
zorganizoval 24. septembra previerky pripravenosti hasenia lesa
v obci Miňovce. Previerky sa zúčastnili DHZO Havaj, Bukovce,
Chotča, Breznička, Duplín, Šandal, Nižná Olšava, Vyšná Olšava
a domáce Miňovce, ktoré bolo súčasne spoluorganizátorom.
Previerky pripravenosti majú za úlohu preveriť akcieschopnosť DHZO v prípade diaľkovej dopravy vody z prírodného vodného zdroja na miesto určenia
v súčinnosti viacerých hasičských družstiev. Zúčastnené družstvá pomocou
hasičskej techniky dopravného automobilu Iveco Daily vykonávali dopravu
vody pomocou hadicového vedenia typu B v dĺžke 1200 m na prevýšení
50m, ďalej tvorené hadicovým vedením typu C s následným hasením miesta
udalosti hadicovým vedením typu D.

Veliteľ okrsku Stropkov bol Michal Herila a hlavným veliteľom bol profesionálny hasič a člen pléna Radovan Remeta. Prítomným na previerke pripravenosti bol aj podpredseda Územného Výboru SP/SK a okrskový inštruktor
Stropkova Michal Holub.
V závere velitelia vyhodnotili previerku s poukázaním na vylepšenia. Starosta
Miňoviec Miroslav Mojsej vyzdvihol význam takýchto cvičení. Podpredseda
Územného Výboru SP/SK poďakoval starostovi obce za príkladné zorganizovanie previerky a zúčastneným DHZO za spoluprácu. Všetci zúčastnení
obdržali potvrdenie o absolvovaní previerky pripravenosti.
Michal Holub, podpredseda Územného Výboru SP/SK,
okrskový inštruktor Stropkova

SPOMIENKA
Sú bolesti, na ktoré nie je liek.
Sú rozhodnutia, ktoré nevrátime späť.
Sú spomienky, ktoré nikdy nevymažeme
16. októbra 2022 si pripomenieme 10 rokov, odkedy nás
vo veku 82 rokov navždy opustila naša milovaná mamka a babka
Paraska MIHALÍKOVÁ zo Svidníka
6. októbra 2022 sme si pripomenuli 41 rokov, odkedy nás
navždy opustil náš milovaný otec a dedko
Michal MIHALÍK zo Svidníka
27. októbra 2022 si pripomenieme 13 rokov, odkedy nás
navždy opustil náš milovaný brat
Michal MIHALÍK ml.
S láskou a úctou spomínajú deti Mária, Vladimír, nevesta Anna, vnuk
Michal s manželkou a synom Miškom, vnuk Vladimír, pravnuk Miško

Prešovská škola obchodu a služieb usporiadala medzinárodnú súťaž juniorov
v odbore kuchár, cukrár, barista, barman a čašník na tému Dotyk jesene.
Spojená škola, Obchodná akadémia vo Svidníku, ktorú reprezentovala žiačka
Juliana Tomčuková sa zapojila do súťaže v odbore kuchár. Jej úlohou bolo
pripraviť štyri porcie slávnostného dezertu. Povinnou surovinou boli mrazené
maliny. Julka zadanie hravo zvládla. Vytvorila novú receptúru slávnostného
dezertu za ktorú získala krásne bronzové pásmo. K získanému umiestneniu
jej srdečne blahoželáme.
Ľubomíra Kseničová

Vianočná súťaž o Najkrajší betlehem 2022
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku zverejnilo propozície 23.
ročníka medzinárodnej vianočnej súťaže Najkrajší betlehem 2022.
Organizátor: Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
Spoluorganizátor: Starostwo Powiatowe v Krosne,
Historické múzeum v Dukle
Uzávierka súťaže: 22. november 2022
Sprístupnenie výstavy a vyhlásenie výsledkov: 9. december 2022 v POS vo Svidníku
Poslanie súťaže: prostredníctvom súťaže chceme prehĺbiť vzťah detí a mládeže k vianočným tradíciám, podporiť
ich zručnosť, kreativitu a sebarealizáciu
Podmienky súťaže:
Betlehemy musia byť zhotovené z prírodných materiálov (slama, prútie, cesto,
šúpolie, hlina, papier, a pod.) Jednotlivé časti betlehemov (postavy, zvieratá
atď.) nesmú byť kupované a musia byť pripevnené pevne k podložke.
Súťaž je určená primárne jednotlivcom, avšak v okresnom kole budeme akceptovať aj kolektívne práce s podmienkou, že v prípade postupu na medzinárodnú výstavu bude prácu reprezentovať jeden žiak, ktorý sa uvedie na štítku
Práca musí byť označená štítkom s údajmi: meno a priezvisko, vek, ročník,
kategória a škola
Súťažné kategórie:
I. žiaci 1. - 4. roč. základných škôl, II. kategória: žiaci 5. - 9. roč. základných
škôl, III. kategória: študenti stredných škôl, IV. kategória: deti, mládež a dospelí
zo špeciálnych škôl a domovov sociálnych služieb.
Hodnotenie: Porota menovaná povereným vedením POS Miroslavom Štoffom ohodnotí všetky práce a vyberie 5 najzaujímavejších z nich, ktoré budú
odmenené vecnými cenami a zároveň postúpia do ﬁnále „Medzinárodnej
vianočnej súťaže betlehemov“ v Poľskom meste Dukla.
Práce je potrebné doručiť do 22. novembra 2022 do Podduklianskeho
osvetového strediska vo Svidníku a poslať vyplnenú prihlášku na adresu
pos-zuc3@svitel.sk.
Kontakt: Katarína Grúsová - odborná pracovníčka pre výtvarníctvo, 054/75
210 68, www.osveta.sk
Miroslav Štoﬀa, poverený vedením POS
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Sociálna poisťovňa odporúča zriadiť si elektronický účet poistenca
Sociálna poisťovňa pokračuje v elektronizácii služieb a komunikácie poistenca s inštitúciou. Cieľom je priblížiť sa klientovi,
rozšíriť mu prístup k informáciám a uľahčiť mu riešenie jeho
životných situácií. Aktuálnym výsledkom je nový Elektronický
účet poistenca.
Medzi hlavné dôvody a tiež motiváciu, prečo by si mal klient aktivovať
prístup do Elektronického účtu poistenca, patrí najmä zrýchlenie a zjednodušenie komunikácie so Sociálnou
poisťovňou, napríklad:
- úspora času - nižší počet osobných
návštev pobočiek za účelom získania
podkladov o sociálnom poistení
- okamžitý prístup k informáciám a
možnosť ich tlače
- online prehľad o sociálnom poistení a možnosť tlače požadovaných
prehľadov
možnosť spätnej väzby prostredníctvom kontaktných formulárov, napr. v
prípade reklamácií
Týmito benefitmi poistenec získa
napríklad:
- prehľad dôb poistenia, možnosť
preveriť si jednotlivé obdobia poistenia (nemocenské, dôchodkové, v
nezamestnanosti) a ich evidenciu v
systémoch Sociálnej poisťovne
- informácie pre nárok na dávky a
tiež podklady pre výpočet výšky

dávky sociálneho poistenia (napr.
nemocenské, materské, ošetrovné,
dávka v nezamestnanosti, starobný/
predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok)
- kontrolu a spätnú kontrolu údajov,
napr. zamestnanec si vie overiť, či zaňho zamestnávateľ odvádza odvody
na sociálne poistenie
- kontrolu evidencie životných období, počas ktorých poistenec neplatí
poistné na sociálne poistenie, napr.
materské, OČR
- účasť v II. pilieri - informáciu o
uzatvorenej zmluve o starobnom dôchodkovom sporení a o jej zapísaní
v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení
prehľad poistení (aktualizované
online)
- prehľad období, kedy sa poistné
neplatí a kedy je poistenie prerušené
spolu s dôvodom prerušenia (aktualizované online) - poistenec získa
prehľad období, počas ktorých nebol
povinný platiť poistné na sociálne

poistenie alebo mal sociálne poistenie
prerušené. V prehľadovej tabuľke
je uvedený aj dôvod, ktorý zakladá
vylúčenie povinnosti platiť poistné
(napr. materské, OČR, dočasná PN,
predĺžené podporné obdobie na čerpanie nemocenského)
S aktivovaným prístupom do Elektronického účtu poistenca si môže klient
údaje kontrolovať priebežne už počas
aktívneho života a podľa toho, o akú
dávku má záujem. Kontrola údajov je
tak základným predpokladom, že v
prípade, ak ich evidencia Sociálnou
poisťovňou je korektná, uplatňovanie
nároku na dávku sociálneho poistenia
bude rýchlejšie a komfortnejšie.
Klient tak uvidí počet dní poistenia a
vymeriavacie základy, z ktorých bolo
platené poistné, čo priamo ovplyvňuje
to, či klient získa nárok a zároveň v
akej výške sa mu vyráta suma dávok - napr. nemocenské, materské,
ošetrovné, dávka v nezamestnanosti,
starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pod. Sociálna poisťovňa tieto dáta poskytuje v záujme
zvýšenia informovanosti poistencov
o údajoch rozhodujúcich pre nárok
na dávku sociálneho poistenia a pre
určenie jej sumy.
Pre poistenca Sociálnej poisťovne sa
tak Elektronický účet poistenca stáva

užitočným pomocníkom i zdrojom
dôležitých informácií a otvára dvere
pre rýchlu a bezpečnú komunikáciu
občana so Sociálnou poisťovňou aj
v budúcich nových službách.
Cesta k prístupu do Elektronického
účtu poistenca je jednoduchá: pre
poistencov je potrebná jedna osobná
návšteva pracoviska Sociálnej poisťovne. Pre úsporu času je možné
vytlačiť si a vyplniť tlačivo v predstihu
doma. Prístup do Elektronického účtu
poistenca má následne klient k dispozícii kedykoľvek cez heslo a mobilnú
aplikáciu alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.
Milan Piršč, riaditeľ pobočky

Stretnutie spolužiakov zo základnej školy po 50 rokoch
Bol krásny slnečný deň, 7. október, keď sme sa po 50 rokoch od
ukončenia Základnej školy stretli pred školou na Komenského
ulici vo Svidníku. Boli to chvíle radosti, objímaní, ale aj poznávaní
bývalých spolužiakov.
Na pôde Základnej školy nás milo privítala riaditeľka Helena Lacová, ktorá nás
previedla priestormi školy. Zaspomínali sme si na jednotlivé triedy, kabinety,
chodby, ktoré sú po toľkých rokoch už v novom šate a nezabudli pripomenúť,
že medzi nami sú aj tí, ktorí patrili medzi prvých prvákov tejto školy.
V knižnici, kde sme sa pristavili, sa nám prostredníctvom online hovoru pri-

hovorila naša triedna pani učiteľka Mária Gajdulová. Jej krásne a milé slová
boli plné dojatia, a veru nechýbali ani slzičky.
ĎAKUJEME, PANI UČITEĽKA!
Všetko, na čo sme si chceli zaspomínať, porozprávať o našich životoch sme
tak urobili pri spoločnom obede a vďaka nášmu spolužiakovi Cyrilovi Dudášovi ani naše hrdlá neostali smädné. A hoci si väčšina z nás užíva zaslúžený
odpočinok, našu tvár zdobí nejaká tá vráska, či hlavu pokrýva nejaký ten
strieborný vlas, verte, že spolu sme sa cítili ako pubertiaci z pred 50 rokov.
T.H.

ČO PREMIETA KINO DUKLA?
INDIÁN
Sobota 22. októbra
o 19. hodine
Film Indián je komédia odohrávajúca sa v súčasnosti. Opisuje hektický
život zaneprázdneného ﬁnančníka
Ondreja Jonáša (Karel Roden),do
ktorého vstúpi duch zomierajúceho
starého indiánskeho náčelníka
(Daniel Olbrychski). Duch náčelníka obráti Ondrejov život hore nohami a
všetko, čo bolo dosiaľ tak, je inak..... začína zaujímavý a neúprosný súboj
plný vtipných situácií.
V komédii Indián hrajú: Karel Roden, Daniel Olbrychski, Martin Myšička,
Vica Kerekeš, Marta Trzebiatowska, Juraj Kemka, Lukáš Latinák, Jaroslav
Dušek, Štěpánka Fingerhutová, Ester Geislerová, Vlado Černý, Anka Šišková,
Tomáš Měcháček, Zuzana Kraváriková, Tomáš Matonoha, Oliver Oswald a iní.
Česká republika, Slovensko, Poľsko, komédia, 100 minút, vstupné: 5 eur
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BŠK Partizán Bardejov - 1. FK Svidník 5:1 (3:0) TJ SLÁVIA SVIDNÍK - VK MIRAD UNIPO PREŠOV
3:1 (20, 19, -20, 23)
Treťoligoví svidnícki futbalisti sa domov z Bardejova vrátili bez
bodového zisku. Ale práve naopak - s debaklom. Na domácich
futbalistov v sobotňajšom zápase nestačili.
Bardejovčania boli od úvodu lepším mužstvom a už od 4. minúty vyhrávali
1:0. Keď v 22. minúte pridali druhý a v samom závere prvého polčasu aj tretí
gól, bolo rozhodnuté.
Po zmene strán pridali domáci hráči ešte ďalšie dva góly a v 74. minúte
hosťujúci Sova už len symbolicky korigoval stav zápasu, keď strelil čestný
úspech Svidníka. Zverenci trénera Vladislava Palšu a jeho hrajúceho asistenta
Olivera Špilára sa tak domov vracali bez bodu.
Zostava Svidníka: Vinclér - T. Čabala, Ducár, Maguľák, Guman (84. Makara), Špilár, Ivanecký, Hirka (66. Klučár), Sova, Tokar, Sopko (46. Olejár) .
V najbližšiu nedeľu hrajú svidnícki futbalisti na domácom trávniku. Od 14.30
budú ich súperom hráči Slávie TU Košice. Vysokú prehru s Bardejovom budú
chcieť Svidníčania v tomto zápase istotner odčiniť.
(pn)

Dorastenci v kopačkách
Svoje majstrovské stretnutia počas víkendu odohrali mladší
a starší dorastenci 1. FK Svidník. Tu sú výsledky.
STARŠÍ DORASTENCI U19
1. FK Svidník - MFK Rožňava
3:0 (0:0)
Od úvodu zápasu domáci naznačili,
že v tomto zápase chcú jednoznačne zvíťaziť. V prvom polčase však
nepremenili niekoľko sľubných šancí
a tak do polčasu sa stav stretnutia
nemenil. Od úvodu druhého polčasu
naši chlapci zatlačili súpera, čoho
vyústením bol pokutový kop v prospech domácich. R. Ševc sa nemýlili a domáci viedli. V 66. minúte po
ukážkovom centri K. Luščíka domáci
zvýšili na 2:0. V samotnom závere
ešte domáci pridali po rýchlej kontre
tretí gól a tak zaslúžene zvíťazili nad
Rožňavou rozdielom triedy.
MLADŠÍ DORASTENCI U17
1. FK Svidník - MFK Rožňava

6:2 (3:1)
Naši chlapci sa pustili do súpera už
od úvodného hvizdu a v prvej minúte
viedli gólom D. Hnáta. Po tomto góle
prišlo nepochopiteľné uspokojenie a
súper vyrovnal v strede poľa nielen
hru, ale aj stav stretnutia. Do polčasu
našťastie domáci pridali dva góly z
kopačiek R. Barana a D. Hnáta. V
druhom polčase už naši mladíci dominovali a nepripustili zvrat v stretnutí,
keď ďalšie dva góly pridali D. Hnát
a D. Miháľ. Týmto zápasom sa naši
mladíci vyšvihli na čelo tretej ligy a zároveň vyrovnali rekord z jarnej časti,
kedy zvíťazili už siedmy zápas v rade
za sebou. Ďalší zápas cestujú naši
chlapci na horúcu pôdu do Vranova
nad Topľou a dúfame, že víťazná
séria bude pokračovať.
(miko)

Tretie tohtosezónne kolo Niké Extraligy mužov odohrali dvomi
zápasmi, keď bol duel VKP Bratislava s Komárnom odložený.
Vo východniarskom derby zaskočili Prešovčanov vo vlastnej
hale hráči Svidníka. Zverenci trénera Rastislava Paňka dovolili
súperovi získať jeden set.
Vo svidníckom drese sa predstavil aj navrátilec Tomáš Skasko a tak s Braňom
Skaskom a Ľubom Skaskom rozšíril enklávu tejto volejbalovej rodiny na troch.
Svidníčania boli lepší počas celého zápasu a zaslúžene zvíťazili.
Zostava TJ Slávia Svidník: R. Vitko, B. Skasko, Matušovský, Horňák, M.
Sopko ml., Šellong, libero M. Vitko (T. Skasko, Ľ. Skasko. Tréner: R. Paňko.
Zostava VK MIRAD UNIPO Prešov: Gulák, Ščerba, Jendrejčák, Goč, Smolej, Mikovčík, libero Turis (V. Rzyman, Suchanič, Hudák). Tréner: E. Digaňa.
Hráči zápasu: Martin Sopko ml. (TJ Slávia Svidník) - Ivo Mikovčík (VK MIRAD
UNIPO Prešov)
Svidnícky tréner Rastislav Paňko po zápase povedal: „Prvé tri sety boli
dobré, prvé dva priam excelentné z našej strany. Pomohol nám aj súper,
tým, že urobil množstvo chýb na servise. Vo štvrtom sete sme sa zasekli za
stavu 19:10, čo nás mohlo stáť set, možno aj zápas. Chcem však chalanom
poďakovať, že to zvládli. Tešíme sa z víťazstva, no ideme bojovať ďalej.“
Svoje hodnotenie pridal aj prešovský tréner Erik Digaňa: „Blahoželám
Svidníku, zaslúžene vyhral. Moji chlapci urobili enormné množstvo chýb,
ktoré sa nám nepodarilo urobiť posledných 5-6 zápasov. Takže v tomto smere
sa zrodilo zaslúžené víťazstvo súpera. Trošku sme sa vrátili do hry s Mišom
Hudákom, ale, žiaľ, zvyšok zápasu nebol ideálny od každého hráča, a tak
zaslúžené body pre Svidník.“
Svidníckych extraligových volejbalistov čaká v sobotu 22. októbra od 19.
hodiny zápas v Myjave proti domácim volejbalistom.
(pn, svf)

Úradná správa OOFZ Svidník č. 13 zo dňa 12. októbra 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
Zasadnutia komisií OOFZ sa do konca jesennej časti súťaže budú konať
v stredu od 17.00 hod..
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 10. kola 7. ligy dospelých (okrem zápasu Breznica - V.
Orlík), 4. kola 5. ligy dorastu a 4. kola 4. ligy žiakov.
Predvoláva na svoje zasadnutie 19.10.2022 (streda) o 17.00 hod. aktérov zo
stretnutia 10. kola 7. ligy dospelých Breznica - V. Orlík: HÚ - Marcel Bučko, VD
domácich - Juraj Fečo, kapitán D - Jozef Potoma, VD hostí - Ladislav Košč,
kapitán H - Ladislav Košč ml., R - Samuel Seman, AR1 - Jaroslav Šugár, DZ
- Jozef Vaško, bezpečnostný manažér domácich Slavomír Brendza a hráč
hostí Adrián Hricov.
Žiada TJ Družstevník Breznica o dodanie videozáznamu zo stretnutia 10.
kola 7. ligy dospelých Breznica - V. Orlík do 17.10.2022 do 12.00 hod. na
sekretariát OOFZ.
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní
KR OOFZ:
12. kolo - 7. liga Majstrovstvá OOFZ - dospelí - 23.10.2022 o 14.00 hod.:

Radoma - Kuková (E. Tomko, R. Tomko, Seman - Fiľarský) sobota 22.10.2022
o 14.00 hod., Tisinec - Kalnište (Babiarčik, Fatľa, Danko - Brendza), Lúčka
- Chotča (Hubáč, Čonka - Vaško), Sitníky - Miňovce (Šturák, Š. Dovičák Holub), Stročín - V. Orlík (Znoj, Džavoronok - Burcák), Rovné - Mestisko
(Špak, Šugár - Feč).
DK OOFZ:
Trestá hráča TJ Radomka Radoma - Denis Haspra -1239463 - DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne od 12.10.2022,
podľa DP čl. 49/1a,, poplatok 10,- EUR
Trestá hráča TJ Družstevník Rovné - Lukáš Ksenič - 1220737 - DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 1 stretnutia nepodmienečne od 12.10.2022,
podľa DP čl. 37/3, poplatok 10,- EUR
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo
8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník
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ErasmusDays v ZŠ na Ul. 8. mája vo Svidníku
13. až 15. októbra sa celosvetovo konal
piaty ročník #ErasmusDays. Slovensko sa
do tejto aktivity zapojilo už po štvrtýkrát a
Základná škola na Ul. 8. mája vo Svidníku
po prvýkrát.
Osláv #ErasmusDays sa aktívne zúčastnilo 45
žiakov zo 7. - 9. ročníka a päť učiteľov našej školy.
ErasmusDays sme odštartovali prezentáciou, v ktorej sme sa oboznámili s projektom Erasmus+, ktorý
oslavuje 35 rokov, a s cieľom nášho projektu Wooden Path. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie
o jednotlivých partnerských školách v Rumunsku,
Poľsku a Nórsku, o drevenej architektúre v ich
regiónoch a na čo sa máme na jednotlivých mobilitách tešiť. Hlasovaním sme vybrali logo projektu
Wooden Path, ktoré vytvorili naši šikovní siedmaci.
Potom sme sa pustili do kreatívnej práce. Vytvorili
sme množstvo zaujímavých výrobkov spojených s
oslavami ErasmusDays i s naším začínajúcim sa
projektom Wooden Path, ktoré si môžete pozrieť
vystavené v našej škole. Veľmi pekne ďakujeme rodičom za zabezpečenie materiálu na náš workshop.
Sme veľmi radi, že sme sa stali súčasťou Erasmus
komunity.
(if)

Žiaci v kopačkách Juraj Vančík so svidníckymi seniormi
Stretnutia 6. kola III. ligy skupiny B VsFZ majú za sebou mladší
a starší žiaci 1. FK Svidník. Prinášame ich výsledkový servis.

Na besede so svidníckymi seniormi bol v uplynulú stredu známy lekár a spevák Juraj Vančík. Stretol sa s nimi v Dome kultúry.

MLADŠÍ ŽIACI U13
1. FK Svidník OFK SIM Raslavice 3:0 (1:0)
V priamom súboji o druhé miesto
naši chlapci podali ďalší veľmi dobrý
výkon. Od začiatku zápasu sme mali
lepší pohyb, na lopte sme boli silnejší. Hostia sa však mohli spoľahnúť
na výborne pozične postaveného
brankára. V 22. minúte sme konečne
skórovali, keď po vyhratom súboji v
strede poľa a akcii Tomáša Vaňka,
pohotovo doklepol loptu do brány
Sebo Slivovič. Hostia následne mali
svoju jedinú šancu, ale na bránkovej
čiare čaroval Stephan Bojkas. Druhý
polčas sme naďalej hrali tímovo a
dobre. V 41. minúte zvýšil na rozdiel
dvoch gólov Tomáš Vaňko. Hostia sa
snažili o kontaktný gól, no po rýchlom
protiútoku Miško Kucer naservíroval
loptu pred bránu a Radko Bajcura
pohotovo uzavrel skóre zápasu.
Zostava: Bojkas - Majda, Jurečko,
Frančák, J. Kucer, Guzi, Bajcura,
Vaňko, M. Kucer, Olčák, Slivovič,

Svidnícky rodák prišiel na pozvanie mesta Svidník a jeho stretnutie so
seniormi zapadlo do rámci podujatí organizovaných v rámci mesiaca úcty k
starším. Juraj Vančík so svidníckymi seniormi diskutoval, rozprávala zážitky
nielen z detstva a podelil sa o skúsenosti. Popri tom ponúkol v rámci prezentácie množstvo zaujímavých a pamätných fotograﬁí zo svojho života. No
a, samozrejme, priestor dostala aj hudba. Juraj Vančík ako spievajúci lekár
nielen zaspieval, ale aj zahral na gitare.
(ps)

Lukáč, Mihalkanin, Vaškanin, tréner:
T. Vinjar.
STARŠÍ ŽIACI U15
1. FK Svidník OFK SIM Raslavice 2:0 (0:0)
V dohrávke 6. kola na seba narazili mužstvá z čela tabuľky. V prvom
polčase sa hra odohrávala zväčša
medzi šestnástkami. Hráči sa navzájom dobre strážili, nepúšťali sa do
šancí. V druhom polčase sme mierne
preskupili zostavu, pritlačili na súpera
a po chybe hosťujúcej obrany vsietil
Vlado Hij prvý gól zápasu. O 5 minút
neskôr dostal Luca-Toni krásny pas
od Slava Halušku, pohral sa s obrancom a pripravil gólovú prihrávku
pre Vlada Hija. Do konca zápasu
sme kontrolovali priebeh a zaslúžene
vyhrali. Góly: Hij 2.
Zostava: T. Koudelka - Grundza,
Varecha, N. Sivák, M. Koudelka - L.
Sivák, Haluška, Husák, Ferenc, (66.
Červeňák) - Hij, Pojezdal (65. Hanušin), tréner: I. Sagan.
(tv)

Dve remízy svidníckych tímov v II. a vo IV. lige
Druholigisti a štvrtoligisti ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník
odohrali počas uplynulého víkendu svoje stretnutia v domácom
prostredí, v ktorom obidve družstvá si podelili body so svojimi
súpermi.
II. LIGA
Vyrovnaný priebeh stretnutia od začiatku až do konca. Domáci pred posledným zápasom vyhrávali 9:8, ale nepodarilo sa im to dotiahnuť do víťazného
konca. Premiérovo si pripísal prvý bod v druhej lige Kevin Kurej.
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník - Geológ Rožňava B 9:9

B.: Magdziak 3; Vodila 2,5; Močilenko 2; Kurej 1,5.
OŠK Šarišské Michaľany - JMC Lužany pri Topli 8:10
B.: Kravec 4,5; Daňko 2,5; Tkáč 2; Lukač 1
IV. LIGA
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník B - STMK Stropkov 9:9
B.: Kmiť 3; Kurečko, Gonos po 2,5; Štefanco 1 - Stolárik 4,5; Antoš 3,5;
Malina 1.
STK Jakovany - JMC Lužany pri Topli B 5:13
B.: K. Cigán, Kočiš po 3,5; M. Cigán 2,5; Sabol 2; E. Tomko 1,5.
(ku)
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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
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
Utorok 18. októbra: 18.00 ZBP Spoločenstvo matiek, Streda 19. októbra:
6.30 + Michal, Mária, 18.00 + Albert, Štvrtok 20. októbra: 6.30 + Mária,
Jozef, 18.00 + Michal, Piatok 21. októbra: 6.30 + Mária, 18.00 + Milan,
Sobota 22. októbra: 8.00 + Mária, 15.00 Sobášny obrad, 15.30 v Domove
dôchodcov ZBP Vladislav, Nedeľa 23. októbra: 8.00 + Anna, Ján, 10.30
+ Peter, 18.00 + Anna.
Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v stredu o 17.00 na farskom úrade.
O 18.00 bude sv. omša za účasti detí. 3.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Utorok 18.10. 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Kristínu, Streda
19.10.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána, Štvrtok 20.10.: 7:00
+ Anna, Ján, Anna Pavlíkoví, Piatok 21.10.: 17:00 + Peter, Helena, Ján,
Anna, Sobota 22.10.: 7:00 + Júlia, Michal, Nedeľa 23.10.: 9:00 Za farnosť.
Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto
Utorok 18. októbra: 12.00 + Ján, Ján, Helena, Anna a ost. S rod. Haninčíkovej, Ján, Anna, Michal, Ján, Anna z rod. Gidovej, 17.00 Kláštor sestier
Baziliánok, 18.00 * Pavel (odpustenie hriechov, ZBP), Streda 19. októbra:
6.30 * Oľga, Patrik, Nikola, Patrik, 18.00 + Ján Gajdoš, + Eliáš, Helena,
Ján, Anna, Fedor, Ján, Helena, Štvrtok 20. októbra: 12.00 + Paraska,
17.00 Kláštor sestier Baziliánok, 17.15 Ruženec za závislých s komunitou
Cenacolo, 18.00 + Helena, Mária / + Peter Varcholík (40 dňová), Tichá
adorácia do 20.00, Piatok 21. októbra: 6.30 + Za nenarodené deti, 18.00
* Zuzana (odpustenie hriechov), Sobota 22. októbra: 7.00 + Anna, Ján,
Mária, Jozef, Mária a ost. z rod., + Mária Vanátová, Nedeľa 23. októbra:
7.00 Ruženec a 1. Čas, 8.00 * Anna s rod., 10.00 * Za farnosť, 18.00 *
Božena Zákutná.
PRAVOSLÁVNY CHRÁM
Od pondelka do piatku: 6.00 sv. liturgia, 17.00 Večierňa. Vo sviatky:
7.30 Utreňa, 9.00 sv. liturgia, Nedeľa: 7.30 Utreňa, 9.00 sv. liturgia.
SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA
Zhromaždenia Jehovových svedkov sa konajú v sále Kráľovstva na
Ul. Festivalovej, č. 2042.
Štvrtok 20. októbra o 18:00:
Z 1. Kráľov 22. kapitoly sa dozvedáme ako Boh zaobchádza so svojimi
anjelmi. Tým, že podporil návrh jedného anjela, ukázal ako by mali tí,
ktorí majú právomoc, prejavovať úctu druhým. Ako môžu napríklad hlavy
rodín napodobniť Božie vlastnosti v tejto oblasti? Aký dobrý vplyv takéto
správanie môže mať na rodinu?
Nedeľa 23. októbra o 9:30:
Zaznie biblická prednáška na tému: „Buďte pohostinní“
V druhej časti sa dozvieme akým spôsobmi môže biblická pravda
vyplývať na náš život a prečo by sme štúdiu Biblie mali venovať veľkú
časť svojho života.
Viac sa môžete dozvedieť v prednáškovej sále na Festivalovej ulici č.
2042 vo Svidníku. Budete srdečne vítaní. Vstup je voľný.

o d 17. o k t ó b r a 2 0 2 2
CANTINI, Barbara:
Mortina a hrôzostrašné prekvapenie.
Praha, Egmont 2022. 64 s.
Keď Mortina vylezie na povalu, aby pohľadala
halloweenské kostýmy pre kamarátov, nájde
pohľadnicu od svojich rodičov. Keď ich videla
naposledy, chystali sa na dlhú cestu, z ktorej
sa však nikdy nevrátili. Kam sa stratili? Aby túto
záhadu rozlúskla, bude potrebovať detektívne
schopnosti a kopec fantázie. S pomocou verného Truchlíka, Dilberta a ostatných kamarátov
sa Mortina vydáva po stopách mamičky a ocka.
Nájde ich?

ŠULÍK, Martin
Martin Šulík sa narodil 20. októbra 1962 v Žiline. Je slovenský ﬁlmový režisér, scenárista a herec. Syn herca Antona Šulíka, brat divadelného režiséra
Antona Šulíka ml. a režiséra a dokumentaristu Mareka Šulíka. Vyštudoval
ﬁlmovú a televíznu réžiu na VŠMU v Bratislave. V roku 1984 si zahral vo ﬁlme
Uhol pohľadu postavu študenta dokumentaristiky Ivana Stoklasa, ktorý sa
prostredníctvom nakrúcaného ﬁlmového portrétu dostane do sporu so svojou
priateľkou aj s pedagógmi na škole. Ako režisér debutoval v roku 1991 ﬁlmom
Neha. Scenár napísal s Ondrejom Šulajom, ktorý sa stal jeho dlhodobým
spolupracovníkom. Nakrútil aj niekoľko úspešných dokumentov. Jedným z
nich je Klíč k určovaní trpaslíků aneb Poslední cesta Lemuela Gullivera o
živote českého režiséra Pavla Juráčka. Okrem toho spracoval materiál o nerealizovaných ﬁlmoch Juraja Jakubiska. Pracuje ako vedúci katedry ﬁlmovej
a televíznej réžie na VŠMU.

TINÁK, Benjamín (17.10.1930-17.2.2008)
Bol slovenský prozaik a básnik. Absolvoval štúdium medicíny na Lekárskej
fakulte Univerzity Komenského. Popri náročnej práci lekára sa venoval aj
literárnej činnosti. Prvé verše uverejňoval pod pseudonymom v rôznych časopisoch. V roku 1962 debutoval zbierkou básní, v roku 1975 vydal prvú knižnú
prózu. V oblasti poézie sa venoval témam koncentračných táborov, svetu
chudoby či vykorisťovaniu. V próze sa zaoberal problémami zodpovednosti
lekára voči pacientovi či otázkou interrupcií a drogovou závislosťou. Všetky
jeho prozaické diela boli inšpirované vlastnými zážitkami.

Škót v reštaurácii.
Čašník: - Ako si želáte servírovať vajíčko?
- Má spôsob servírovania vplyv na cenu?
- Nie. - Tak si ho dám na bifteku.
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